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Aquestes concordances contenen, dins el seu context, tots els mots del text bíblic ordenats
alfabèticament i amb la referència del llibre bíblic, el capítol i el verset. En el cas dels textos no
bíblics que acompanyen el text bíblic, es fan servir les abreviacions Inc i Expl per a l’íncipit i l’èxplicit
de cada llibre, Tit per al títol de cada capítol i Prol i el número de línia en el cas dels pròlegs.
S’hi inclouen ﬁns i tot els mots més repetits, com la conjunció e o bé i, però no els inclosos en el
text entre claudàtors (text afegit conjecturalment pels editors). Les elisions vocàliques s’indiquen
conservant l’apòstrof o el punt volat en l’índex de mots; així, la forma d’Israell s’indexa amb els mots
d’ i Israell, la forma no·ls, amb els mots no i ·ls. Cal tenir en compte que les formes dequell, dello,
etc., dels manuscrits medievals, se separen en la transcripció d’acord amb l’ús del català modern
(d’equell, d’ellò, etc.; i no pas de·quell, de·llò, etc.), malgrat que en els manuscrits editats no apareixen
mai les formes equell, ello, etc., amb e inicial, si no és quan van aglutinades amb la preposició de (o
la conjunció e). Els nombres romans s’inclouen en majúscules i amb els elements que els componen
separats per espai ﬁ (d’un sisè de quadratí). Tots els mots s’escriuen amb minúscula o majúscula
inicial segons com apareixen en el text editat.
Els noms propis de lloc compostos amb elements units amb guionet s’indexen com un sol mot.
Les xifres aràbigues inserides en el text indiquen el lloc on comença el corresponent verset.
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

engenrà Nomroch, e aquest comensà
51 E com fo mort Adad, comensàran
de la filla de Sue cananita, so és
mi e no volràs que negun mal venga
villes engir e antorn dentrò
per ço que anasen en Gidor dentrò
la val, per ço que sercasen pastura
Israell; e axí no·l tenían axí com
de Joell, e habità en Aroer dentrò
lurs tendes e tota la terra tro
regió, en la terra de Basan dentrò
DDCC LX hòmens, qui tots axían
e habitàran e astegéran aquí dentrò
terra dels termes de Basaan dentrò
Basaan dentrò a Belcarmon, e dentrò
E era Asaph, son frare, qui astava
de Merarí e sos frares estaven
fóran levites, qui éran ordonats
sort la havían haüda. 55 E donàran
los camps de la ciutat e les viles
viles a Calef, fill de Jofonè. 57 E
del trip de Efraÿm. 67 E donàran
Efraÿm. 67 E donàran a ells ciutats
Helan ab tots los lurs lochs, ço és
tots los lurs lochs, ço és a seber,
pobles molt forts hòmens, sants
compayes e fóran molt forts per
nonbra de XVII mília e CC, e axíran
de Galaad. 15 E Maquir donà mulers
donà mulers a sos fills, ço és,
a sos fills, ço és, a Hapim e
fills, ço és, a Hapim e a Pulphim e
de aquells qui éran covinents
Micam foren Fiton, Amàlech e Carrà
e havían molts fills e nebots entrò
alcuna part dels IIII vens, ço és,
dels IIII vens, ço és, a levant e
vens, ço és, a levant e a ponent e
levant e a ponent e a tremuntana e
disaptes d’un temps en altre. 26 E
per nonbre e hom los prenia de ells
de die e de nit contínuament
e segetàran-lo. 4 E Saül dix
con son ascuder hac vist asò, so és
hagéran oïyt dir açò, ço és
açò, ell havia demenat de consell
ell lo ausís e mudà lo seu regna
se ajustà an Habron, e digéran
de Israel. E nostro Senyor dix
E aquells qui hi habitaven dixéran
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a éser poderós en la terra. 11 E Mesraym
a ésser duchs en Edom e depuys no hy hac
a seber, Her, Onam, Selà. E Her era lo
a mi. E nostro Senyor ohí-lo de la
a Bàal. E aquesta fo lur habitació e lo
a l’orient de la val, per ço que sercasen
a lurs ovelles, 40 e atrobàran fort bones
a magor. 2 Emperò Judas era molt pus fort
a Nabó e Abelmeon. 9 E habità an la terra
a Galaad. 11 E los fils de Gad habitaren
a Selchà. 12 E Joell habità en la un camp,
a batalla, 19 e geregaven contra los
a la trensmigració. 23 E los fills de la
a Belcarmon, e dentrò a Senir e dentrò al
a Senir e dentrò al munt de Hermon, cor
a la [*] part dreta. Asaph fo fill de
a part sinestra. Ethan, fill de Cusí, qui
a tot lo ministeri del tebernacle de
a ells Hebron [*] e aqueles alçàrias e
a Calef, fill de Jofonè. 57 E a los fills
a los fills de Aron donàran las ciutats de
a ells ciutats a ffúger an Sichèn ab los
a ffúger an Sichèn ab los lurs lochs, en
a seber, a aquells qui éran romasos de la
a aquells qui éran romasos de la cognació
a batalla, e fóran XXXVI mília; e aquests
a batalles e éran XXII mília e CC. 10 Los
a batalla. 12 Asafan e Hafasan éran fills
a sos fills, ço és, a Hapim e a Pulphim e
a Hapim e a Pulphim e a Safan, e hac una
a Pulphim e a Safan, e hac una sor per nom
a Safan, e hac una sor per nom Maachà. Lo
a batala éran XXVI mília. 8,Tit 1
a Accàs. 36 E Accàs engenrà Jonadà, e
a C L mília. Tots aquests fóran fills de
a levant e a ponent e a tremuntana e a
a ponent e a tremuntana e a mixjorn. 25 E
a tremuntana e a mixjorn. 25 E lurs frares
a mixjorn. 25 E lurs frares astaven an les
a aquests IIII fills de Leví fou comenat
a comta. 29 E aquells qui tenían en lur
a lur ministeri. 34 Los caps dels fills de
a son ascuder: –Tre te aspasa e ausiua saber, que Saül era mort, él atresí se
a seber, què los feristeus havían fet
a una devinadora, 14 e no hac asperance en
a Daviu, fill de Isay. 11,Tit 1 E tot lo
a Deviu: –Nós som ton os e te carn. 2 E
a tu: “Tu pexeràs lo meu pobla de Israel e
a David: –Tu no antraràs sa. E Daviu pres
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1Par 11,10
hòmens [*], los quals li agudàran
1Par 11,15 E III dels XXX prínceps develàran
1Par 11,17
aygua e dix: –Si algú donava
1Par 11,17
la sisterna de Batlem, la qual era
1Par 11,18
era prop la porta, e portaren-na
1Par 11,18 volch beura, anans sacrificà aquela
1Par 11,19
hòmens, cor éls han aportada
1Par 11,23
de texidor. Donchs él avallà
1Par 11,23
avallà a ell ab una verga e arepà
1Par 11,25
entre tres, e Daviu posà aquell
1Par 12,1
Masabià. 12,Tit 1 Aquets vengéran
1Par 12,1
dementra que ell fugia ancara
1Par 12,8
e lanse, e lur care era axí com
1Par 12,17
Daviu astava. 17 E Daviu axí-los
1Par 12,17
e dix-lurs: –Si vós sots venguts
1Par 12,18
qui era entre XXX prínceps, e dix
1Par 12,18
teus e yo, fill de Ysay, pau sia
1Par 12,18
fill de Ysay, pau sia a tu, pau sia
1Par 12,18
cor lo Senyor ton Déu ajuda
1Par 12,19 trip de Manasès fugíran e vengéran
1Par 12,19
tornar, cor dixéran: –Ell tornarà
1Par 12,20 ’n fo tornat an Sicalech, fusquéran
1Par 12,21
de Manasès. 21 Aquets aydàran
1Par 12,22
en l’host. 22 E vanían cascun dia
1Par 12,23
prínceps de la host qui vengéran
1Par 12,24
fóran VI mília DCCC aparalats
1Par 12,25
[*] hòmens qui éran molt forts
1Par 12,32
cosa los fills de Israell hagesen
1Par 12,33
33 Los fills de Sebulon qui axíran
1Par 12,35
los fills de Dan qui éran aparalats
1Par 12,36
36 E dells fills de Aser qui axían
1Par 12,37
qui éran detràs flum Jordà, so és
1Par 12,40 40 E aquests qui éran de prop entrò
1Par 12,40
prop entrò a Issachar e Zabulon e
1Par 12,40
e viy e olliy e bous e moltons
1Par 12,40 a tot abastament, cor gran goix era
1Par 13,2
e ab tots sos prínceps, 2 e dix
1Par 13,2
dells fills de Israell: –Si plau
1Par 13,2 de nostro Senyor Déus, nós tremetam
1Par 13,2
per ço que ells sían ajustats
1Par 13,3
sían ajustats a nós, 3 e que tornem
1Par 13,4
axí fos fet, cor la paraula plach
1Par 13,9
tronpes. 9 E con ells fóran venguts
1Par 13,10
fo fortment irat contra Ozà e ferí
1Par 13,13
aquesta rahó él no la féu portar
1Par 14,1
rey de Tir, tremès sos misatges
1Par 14,1
sos misatges a Daviu e tremès
1Par 14,1
fustés, per ço que ells adificasen
1Par 14,4
los noms dells fills qui nasquéran
1Par 14,8
ell e, con ell oyí açò, ell axí
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a éser lo rey sobre tot Israell segons la
a la pedra en què era Daviu, de prop la
a mi aygua de la sisterna de Batlem, la
a la porta! 18 E levores anàran III forts
a Daviu que·n bagés, lo qual no·n volch
a nostro Senyor 19 e dix: –Ya Déus no ulla
a mi la aygua en perill de lurs ànimas. E
a ell ab una verga e arepà a ell la sua
a ell la sua lanse, la qual tenia an sa
a la sua orella. 26 E los pus forts hòmens
a Daviu en Sicalech, dementra que ell
a Saüll, fill de Cis; tots ells éran molt
a cara de lehó i éran pus correns que
a carera e dix-lurs: –Si vós sots
a mi per ajudar, lo meu cor sia ajustat ab
a Daviu: –Nós som teus e yo, fill de Ysay,
a tu, pau sia a tu, pau sia alls teus
a tu, pau sia alls teus valadors, cor lo
a tu. Donchs Daviu rabé aquells e féua Daviu con ell venia ab los feristeus per
a Saüll, son senyor, ab perill de nostra
a ell del trip de Manasès Ednàs e
a Daviu contra los ladres, cor tots éran
a Daviu per aydar dentrò que fo fet gran
a Daviu con ell era an Habron, per ço que
a conbatra. 25 Dels fills de Simeon, VII
a conbatra. 26 E dels fills de Leví, IIII
a fer, fóran CC prínceps ab lurs hòmens.
a batalla e astaven entra les compayas ben
a la batalla fóran XXVIII mília e DCC. 36
a batalla, qui·s conbatían en la host,
a seber, dells fills de Rubèn e de Gat e
a Issachar e Zabulon e a Naptalín
a Naptalín aportàvan pa sobra lurs àzans e
a tot abastament, cor gran goix era a tot
a tot lo pobla de Israell. 13,Tit 1 Daviu
a tota la compaya dells fills de Israell:
a vós e si la paraula que yo dich ben bé
a tots nostros frares qui són romasos en
a nós, 3 e que tornem a nós la archa de
a nós la archa de nostro Senyor Déus, cor
a tot lo pobla de Israell. 5 Donchs Daviu
a la casa de Aguidon, Ozà estès la sua mà
a ell, per ço cor havia tochada la archa
a la ciutat de Daviu, anans la mès en la
a Daviu e tremès a ell fusts de cedres e
a ell fusts de cedres e maestres de fer
a ell una cassa. 2 E Daviu conech que
a ell an Jerusalem: Samnà e Soab e Natan e
a ells a carera. 9 E con los feristeus
4
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1Par 14,8
e, con ell oyí açò, ell axí a ells a carera. 9 E con los feristeus vengéran,
1Par 14,14
altra vegada, e nostro Senyor dix a Daviu: –Tu no hy iràs pas, pertex-te
1Par 14,15
de los parers, e ladonchs tu axiràs a la batalla, cor Déus és axit per ço que
1Par 14,16 hots dels feristeus de Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E lo nom de Daviu fo
1Par 15,1
regnes. 15,Tit 1 Daviu féu cases a sos ops en la ciutat de Daviu e adifichà
1Par 15,1
la ciutat de Daviu e adifichà loch a la archa de Déu, e astès lo tebernacle.
1Par 15,2
per portar aquella e per aministrar a ell perdurablament. 3 E ell ajustà
1Par 15,6
príncep Asaà, e sos frares, ço és a seber, de CC XX. 7 E dells fills de
1Par 15,8
Sameÿas, e sos frares, ço és a seber, de CC. 9 Dels fills de Hebron fo
1Par 15,9
príncep Eliel, e sos frares, ço és a seber, de LXXX. 10 Dels fills de Osiell
1Par 15,10
Aminadap, e sos frares, ço és a seber, de C XII. 11 E Daviu apellà
1Par 15,12 Saminà, Eliell e Aminadap. 12 E dix a ells: –Vós, qui sots prínceps de les
1Par 15,12
Déu de Israell al loch qui és a ella aparalat, 13 per ço que no·ns
1Par 15,13
ço com nós fèyem cosa qui no era a nós leguda. 14 Donchs los preveres e los
1Par 15,16
cantós an orges de cant, so és a seber, en rautes e an arpes e an senbes,
1Par 16,3
nom de nostro Senyor, 3 e departí a tots, aytenbé a hòmens com a fembres, un
1Par 16,3
Senyor, 3 e departí a tots, aytenbé a hòmens com a fembres, un tortell de pan
1Par 16,3
a tots, aytenbé a hòmens com a fembres, un tortell de pan e una part de
1Par 16,5
Azacaries, qui era lo segon a ell. Astablí Ahiell e Semamoch e Jaell e
1Par 16,7
Asaph e sos frares per confesar a nostro Senyor: 8 «Confesats a nostro
1Par 16,8
a nostro Senyor: 8 «Confesats a nostro Senyor e apellats lo seu nom e
1Par 16,9
les sues atrobadures. 9 Cantats a ell e recomtats les sues merevellas. 10
1Par 16,16
16 la qual covinensa ell féu a Abram, e lo seu sagrament fou a Issach.
1Par 16,16 féu a Abram, e lo seu sagrament fou a Issach. 17 E asteblí aquell a Jacob en
1Par 16,17
fou a Issach. 17 E asteblí aquell a Jacob en menement, e a Israell en
1Par 16,17
aquell a Jacob en menement, e a Israell en perdurable covinensa. 18 E
1Par 16,18
covinensa. 18 E dix: “Yo deré a tu la terra de Canan, cordell de la
1Par 16,23
23 «Cantats, terra, cantats a nostro Senyor, e anunciats de die lo
1Par 16,24 die lo seu salvament. 24 Recomtats a les gens la sua glòria, a tots los
1Par 16,24 Recomtats a les gens la sua glòria, a tots los pobles les sues meravellas, 25
1Par 16,28 28 O, companyas de pobla, donats a nostro Senyor glòria e menement! 29 E
1Par 16,29
glòria e menement! 29 E donats a nostro Senyor glòria al seu nom, levats
1Par 16,32
regnerà.” 32 [*] la mar antrò a la sua planea, alegren-se los camps, e
1Par 16,34
jutgar la terra.» 34 «Comfesats a nostro Senyor, cor ell és bo, cor la sua
1Par 16,36 tot lo pobla diga: «Amén», e canten a Déu lauor. 37 Donchs ell lexà aquí
1Par 16,40
an Gabeon, 40 per oferir sacrificis a nostro Senyor sobre l’altar de l’
1Par 16,40
altar de l’holocaust contínuament, a matí e a vespre, segons totes las cosas
1Par 16,40 l’holocaust contínuament, a matí e a vespre, segons totes las cosas qui són
1Par 16,41
41 E aprés él, Heman e Ydicun e a tots los altres alets, cascú per son
1Par 16,41
altres alets, cascú per son nom, a confesar nostro Senyor, cor la
1Par 16,42
e tots lenguatges de asturments a cantar a Déu. E féu los fills de Eyditum
1Par 16,42
lenguatges de asturments a cantar a Déu. E féu los fills de Eyditum éser
1Par 16,43
43 E tot lo pobla se’n tornà a la sua cassa, e Daviu beneý la sua casa.
1Par 17,1
habitava an la sua cassa, él dix a Natan profeta: –Veus que yo habit en la
1Par 17,2
és desots las pells. 2 E Natan dix a Deviu: –Tu fé totes les cosses qui són
1Par 17,3
nostro Senyor parlà aquela nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé e diges a
1Par 17,3
parlà aquela nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé e diges a Deviu, mon serfs:
1Par 17,4
a Natan e dix a ell: 4 –Vé e diges a Deviu, mon serfs: “[*] Tu no adificaràs
1Par 17,4
mon serfs: “[*] Tu no adificaràs a mi cassa a habitar, 5 cor yo no he astat
1Par 17,4
“[*] Tu no adificaràs a mi cassa a habitar, 5 cor yo no he astat en cassa
5
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1Par 17,6 pobla de Israel. Donchs no parlé yo
1Par 17,6
pasquesen lo meu pobla, e yo dixí
1Par 17,6
a ell: ‘Per què tu no has edificada
1Par 17,7
7 Donchs tu parleràs axí ara
1Par 17,8
teus anemichs devant tu, e he fet
1Par 17,10
anemichs. Donchs yo denuncie’t
1Par 17,10
yo denuncie’t a tu que adificarà
1Par 17,11
complits tos dies que tu vatges
1Par 17,12
de aquells. 12 I ell adificarà
1Par 17,13 cadira perdurablament. 13 E yo seré
1Par 17,13
E yo seré a ell an para i ell serrà
1Par 17,13
serrà a mi an fil, e yo no tolré
1Par 17,13
mia misericòrdia, axí com la tolgí
1Par 17,15
aquesta visió parlà Natan profeta
1Par 17,16
és la mia casa, que tu has donades
1Par 17,20 O, Senyor, no és nul hom senblant
1Par 17,21
Israell? Una solla gent en terra,
1Par 17,21
aquella, per ço que·n fahés
1Par 17,23
aquella paraula que tu has dita
1Par 17,25
tu, Senyor mon Déu, has revellat
1Par 17,25
de ton serfs que tu adificarias
1Par 17,26
Senyor, tu ést Déus e has perlat
1Par 17,27
grans benifets, 27 e has comensat
1Par 18,1
asdevench-se aprés aquestes coses
1Par 18,2
fóran fets serfs de Daviu e donàran
1Par 18,4
mília cavalers e XX mília hòmens
1Par 18,4
les carretes, dels quals ell astogà
1Par 18,5
de Damasch vengéran per fer ajuda
1Par 18,6 an Damasch, per ço que Síria servís
1Par 18,6
donàs dons. E nostro Senyor ajudà
1Par 18,10
all rey Daviu, que ell demenàs
1Par 18,10
ell demenàs a ell pau, e per fer
1Par 18,11 Adàdag. 11 E lo rey Daviu consegrà
1Par 18,14
Israell, e féu jutgament e justícia
1Par 18,17
los fills de Daviu astàvan primers
1Par 19,2
fill de Naàs, cor son para féu
1Par 19,2
a mi misericòrdia. E Daviu tramès
1Par 19,2
a él sos misatges per aconortar
1Par 19,3
dells fills de Amon dixéran
1Par 19,3 Daviu hage tremesos aquets misatges
1Par 19,3
que los seus servens són sa venguts
1Par 19,4
als misatges de Daviu e tellà’n
1Par 19,5
se’n fóran anats e hagéran açò fet
1Par 19,5
anats e hagéran açò fet a seber
1Par 19,5
açò fet a seber a Daviu, él tramès
1Par 19,5 havían sostenguda gran onta. E menà
1Par 19,6
que ells havían feta injúria
1Par 19,6
mil tallens d’ergent per logar
1Par 19,7
de lurs ciutats e vengéran
1Par 19,9
reys qui hi éran venguts per aydar
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a u dels jutges de Israel, als quals yo
a ell: ‘Per què tu no has edificada a mi
a mi cassa de cedre?’ ” 7 Donchs tu
a Daviu, mon serfs: “Lo Senyor de les
a tu gran nom, axí com u dels pus grans
a tu que adificarà a tu una casa nostro
a tu una casa nostro Senyor. 11 E com tu
a tos pares, jo susitaré la tua sement
a mi cassa, e yo fermaré la sua cadira
a ell an para i ell serrà a mi an fil, e
a mi an fil, e yo no tolré a ell la mia
a ell la mia misericòrdia, axí com la
a aquell qui fo anans de ell. 14 E yo
a Daviu. 16 E com lo rey Daviu fos vengut
a mi aytals coses? 17 Més ancara, asò has
a tu, e no és altre Déu sinó tu, de tots
a la qual Déus anà per desliurar aquella,
a sos obs pobla, e gità per la sua grenea
a ton serfs e sobra la sua casa sia
a la orella de ton serfs que tu
a ell casa, e per açò lo teu serfs ha
a ton serfs aquests ten grans benifets, 27
a beneyr la casa de ton serfs, que ell sia
a Daviu que ferí los feristeus e humilià
a ell dons. 3 En aquell matex temps, vensé
a peu, e asgarrà tots los cavalls de les
a sos obs C carros. 5 E los sirienchs de
a Adàdag, rey de Sobà, mas Daviu vensé
a ell e que li donàs dons. E nostro Senyor
a aquell en totes les coses que ell feya.
a ell pau, e per fer a ell goix, per ço
a ell goix, per ço cor él havia
a nostro Senyor tots los vaxells de l’aur
a tot lo pobla. 15 E Joab, fill de Servià,
a la mà del rey. 19,Tit 1 Asdevench-se
a mi misericòrdia. E Daviu tramès a él sos
a él sos misatges per aconortar a ell de
a ell de la mort de son para, e con ells
a Hamon: –Tu cuydes que per aventura Daviu
a tu per aconortar tu per amor de ton
a tu per aspiyar e per sercar la tua
a ells las lurs vestiduras de les natges
a seber a Daviu, él tramès a ells socors,
a Daviu, él tramès a ells socors, cor ells
a ells socors, cor ells havían sostenguda
a ells que ells astegesen en Gericó dentrò
a Daviu, Hamon e tot l’altra pobla
a lur obs de Masopotònia e de Síria e de
a la batalla. 8 E com Daviu hac açò oyit,
a ells astegéran a una part, an un camp.
6
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1Par 19,9
venguts per aydar a ells astegéran
1Par 19,12
Joab dix: –Si los sirienchs vensen
1Par 19,12
los sirienchs vensen a mi, tu seràs
1Par 19,12
e si los fills de Amon sobren
1Par 19,12
fills de Amon sobren a tu, yo seré
1Par 19,13
nostro Déus, e nostro Senyor fase
1Par 19,14
ab ell anàran contra los asirienchs
1Par 19,15
fusquéran, ells fugíran atresí
1Par 19,17 aquells. 17 E com açò fou denunciat
1Par 19,18
se combatéran contra ells. 18 Mas
1Par 19,18
a la fi los asirienchs fusquéran
1Par 19,19
los fills de Israel, ells vengéran
1Par 19,19
ells vengéran a Deviu e servíran
1Par 20,1
de l’any, que·lls reys solen anar
1Par 20,2
2 E Daviu pres e levà la corrona
1Par 20,2
presioses e féu-na fer una corona
1Par 20,3
mix e tresinats. Axí ho féu Deviu
1Par 21,2
los fills de Israell. 2 E Daviu dix
1Par 21,2
nonbrats lo pobla, de Bersabe entrò
1Par 21,2
entrò a Dan, e aportats lo nonbre
1Par 21,5
se’n tornà en Jerusalem, 5 e donà
1Par 21,7 cosa que ell havia manada desplach
1Par 21,8
lo pobla de Israell. 8 E Daviu dix
1Par 21,9
folament. 9 E nostro Senyor parlà
1Par 21,9
parlà a Gaad lo vaent [*], e dix
1Par 21,10
[*], e dix a ell: 10 –Vé e diges
1Par 21,10
“Nostro Senyor diu açò: ‘Yo do
1Par 21,10
aquella que tu volràs que yo face
1Par 21,11
a tu.’ ” 11 E con Gaad fo vengut
1Par 21,11 con Gaad fo vengut a Daviu, ell dix
1Par 21,12
veges qual cosa respondré yo
1Par 21,12
yo a·quell qui m’ha tremès
1Par 21,13 m’ha tremès a tu.” 13 E Daviu dix
1Par 21,13
dix a Gaad: –De totes parts són
1Par 21,13 angoxes e ma premen, mas més val
1Par 21,15
sobra la granea del mal, e menà
1Par 21,17
vestits de salicis. 17 E dix Daviu
1Par 21,18
E l’àngell de nostro Senyor menà
1Par 21,18
Senyor menà a Gaad que ell dixés
1Par 21,18
Daviu anàs e que bastís un altar
1Par 21,19 Ladonchs Daviu hi anà e féu axí com
1Par 21,19
e féu axí com a Gaad li havia dit
1Par 21,21
21 Donchs, com Daviu fo vengut
1Par 21,21
Ornan e Ornan l’hac vist, ell axí
1Par 21,21
e Ornan l’hac vist, ell axí a ell
1Par 21,22
terra e adorà-lo. 22 E Daviu dix
1Par 21,22
-lo. 22 E Daviu dix a ell: –Dóna
1Par 21,22
que yo adifich en aquela un altar
1Par 21,23 ses al pobla. 23 Lavors dix Ornam
1Par 21,23 e lo senyor rey meu face tot ço que
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a una part, an un camp. 10 E con Joab hac
a mi, tu seràs a mi en ajuda, e si los
a mi en ajuda, e si los fills de Amon
a tu, yo seré a tu en defeniment per lo
a tu en defeniment per lo nostro pobla. 13
a aquell so qui és bo devant ell e so qui
a la batalla e ancalsàran aquells. 15 E
a Abisay, son frare, e·ntràran-se’n an
a Daviu, ell ajustà tot lo pobla de Israel
a la fi los asirienchs fusquéran a lo
a lo pobla de Israell. E Daviu aucís dels
a Deviu e servíran a ell. E anc puys Síria
a ell. E anc puys Síria no volch ajudar
a batalla, Joab agustà la sua host e la
a Melchom de son cap, e trobà an aquella
a si matex. I pres †lo pobla† de la
a totes las ciutats dels fills de Amon. E
a Joab e als prínceps dels pobles: –Anats
a Dan, e aportats lo nonbre a mi que yo
a mi que yo·ll sàpia. 3 E Joab respòs:
a Deviu lo nonbra de aquells (ço és, dels
a nostro Senyor, per què ell ferí lo pobla
a nostro Senyor: –Yo he peccat trop
a Gaad lo vaent [*], e dix a ell: 10 –Vé e
a ell: 10 –Vé e diges a Daviu: “Nostro
a Daviu: “Nostro Senyor diu açò: ‘Yo do a
a tu lesta de tres coses, tu alix de
a tu.’ ” 11 E con Gaad fo vengut a Daviu,
a Daviu, ell dix a ell: –Nostro Senyor diu
a ell: –Nostro Senyor diu açò: “Tu alig de
a·quell qui m’ha tremès a tu.” 13 E
a tu.” 13 E Daviu dix a Gaad: –De totes
a Gaad: –De totes parts són a mi angoxes e
a mi angoxes e ma premen, mas més val a mi
a mi que yo caga en les mans de nostro
a l’àngell qui la destrovia e dix-li:
a nostro Senyor: –O, Senyor, e són yo
a Gaad que ell dixés a Daviu que Daviu
a Daviu que Daviu anàs e que bastís un
a nostro Senyor en la erra de Ornan
a Gaad li havia dit a ell per manement de
a ell per manement de la paraula de nostro
a Ornan e Ornan l’hac vist, ell axí a ell
a ell a carrera de la era e anclinà’s an
a carrera de la era e anclinà’s an terra
a ell: –Dóna a mi lo loch de la tua era,
a mi lo loch de la tua era, per ço que yo
a nostro Senyor, anaxí anperò que tu·n
a Daviu: –Prin-la e lo senyor rey meu
a ell plàcia, e yo doneré a ell bous per
7
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1Par 21,23
ço que a ell plàcia, e yo doneré
1Par 21,23
fer sacrifici. Yo doneré volenter
1Par 21,24
a tu tot açò. 24 E lo rey dix
1Par 21,24
com ella vall, cor yo no la deg
1Par 21,25
holocauts. 25 Donchs Daviu donà
1Par 21,26
pes. 26 E adificà aquí un altar
1Par 21,27
27 E lavors nostro Senyor menà
1Par 21,30 de Gabeon. 30 E Daviu no poch anar
1Par 21,30
no poch anar a l’altar per pregar
1Par 22,4 e los hòmens de Tir havían agustats
1Par 22,5
la qual yo ull qui sia adificada
1Par 22,6
6 E apellà Salamó son fill e menà
1Par 22,7
Déu de Israell. 7 E Daviu dix
1Par 22,10
adificarà casa al meu nom e serà
1Par 22,10
nom e serà a mi an fill e yo seré
1Par 22,12
parlat de tu. 12 Nostro Senyor do
1Par 22,13
los quals nostro [*] menà
1Par 22,14
Yo he aparalats futs e péras
1Par 22,17 serà ab tu. 17 Donchs Daviu menà
1Par 22,17
de Ysraell que ells ajudasen
1Par 22,18
nostro Déu és ab nós e ha donat
1Par 22,19
vostres cors e vostres ànimas
1Par 22,19
mesa e los vaxells qui són sagrats
1Par 23,5
portés e atretans qui cantàvan
1Par 23,6
fets per cantar, 6 e Daviu partí
1Par 23,6
partí a ells per lurs oficis, ço és
1Par 23,13 perdurablament, e que cremàs ansens
1Par 23,26
ne tots los seus vaxells e
1Par 23,30
E los fills de Leví estían al matí
1Par 23,30
de Leví estían al matí a confesar e
1Par 23,30
al matí a confesar e a cantar
1Par 24,7
de Ytamar. 7 La primera sort exí
1Par 24,7
sort exí a Yoyarib, e la segona exí
1Par 24,8
segona exí a Joell, 8 e la tersa,
1Par 24,8
8 e la tersa, a Harim, e la quarta,
1Par 24,9
e la quarta, a Seorim, 9 e la V ª,
1Par 24,10
e la VI, an Raynan, 10 e la VII ,
1Par 24,10
10 e la VII, a Accès, e la VIII ª,
1Par 24,11
e la VIII ª, a Abià, 11 e la IX ª,
1Par 24,11
11 e la IX ª, a Jezú, e la X ª,
1Par 24,12
e la X ª, a Sechanià, 12 e la XI,
1Par 24,12
12 e la XI, a Liezab, e la XII,
1Par 24,13
e la XII, a Jasim, 13 e la XIII,
1Par 24,13
13 e la XIII, a Hofà, e la XIIII,
1Par 24,14
e la XIIII, a Isbaal, 14 e la XV,
1Par 24,14
14 e la XV, a Belgà, e la XVI,
1Par 24,15
e la XVI, a Rimnet, 15 e la XVII,
1Par 24,15
15 e la XVII, a Hur, e la XVIII,
1Par 24,16
e la XVIII, a Facès, 16 e la XIX,
1Par 24,16
16 e la XIX, a Fariech, e la XX,
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a ell bous per fer holocaust e arades per
a tu tot açò. 24 E lo rey dix a ell: –Ja
a ell: –Ja no serrà axí, anans te’n
a tu tolra e depuys yo oferís [*]
a Ornan per aquel loch DC sicles de argent
a nostro Senyor e oferí holocausts e
a l’àngell que ell tornàs son coltell en
a l’altar per pregar a nostro Senyor, cor
a nostro Senyor, cor ell era astat
a Daviu. 5 E Daviu dix: –Salamó, mon fill,
a nostro Senyor deu éser aytall que ella
a ell qui adificàs una casa al Senyor Déu
a Sellamó: –[*] de la mia volentat és
a mi an fill e yo seré a ell an pare. Yo
a ell an pare. Yo fermaré la cadira de son
a tu saviesa e seny, que tu pusques
a Moysès que ell los ansenyàs al pobla de
a totes les tuas despeses. 15 E tu has
a tots los prínceps de Ysraell que ells
a Salamó son fill: 18 –Vós vehets so –dix
a nós repòs de totes parts e ha liurats
a querer lo Senyor vostro Déu e levatsa nostro Senyor seran mesos an la archa e
a nostro Senyor ab òrgens, los quals Daviu
a ells per lurs oficis, ço és a seber,
a seber, Gerson e Achach e Merarí. 7 E
a nostro Senyor segons la sua custuma, e
a ministrar. 27 Cor lo nonbre dels fills
a confesar e a cantar a nostro Senyor e
a cantar a nostro Senyor e atresí al
a nostro Senyor e atresí al vespra, 31
a Yoyarib, e la segona exí a Joell, 8 e la
a Joell, 8 e la tersa, a Harim, e la
a Harim, e la quarta, a Seorim, 9 e la V
a Seorim, 9 e la V ª, a Melquià, e la VI,
a Melquià, e la VI, an Raynan, 10 e la VII
a Accès, e la VIII ª, a Abià, 11 e la IX
a Abià, 11 e la IX ª, a Jezú, e la X ª, a
a Jezú, e la X ª, a Sechanià, 12 e la XI,
a Sechanià, 12 e la XI, a Liezab, e la
a Liezab, e la XII, a Jasim, 13 e la XIII,
a Jasim, 13 e la XIII, a Hofà, e la XIIII,
a Hofà, e la XIIII, a Isbaal, 14 e la XV,
a Isbaal, 14 e la XV, a Belgà, e la XVI, a
a Belgà, e la XVI, a Rimnet, 15 e la XVII,
a Rimnet, 15 e la XVII, a Hur, e la XVIII,
a Hur, e la XVIII, a Facès, 16 e la XIX, a
a Facès, 16 e la XIX, a Fariech, e la XX,
a Fariech, e la XX, a Hazchizel, 17 e la
a Hazchizel, 17 e la XXI, a Jachim, e a la
8
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1Par 24,17 e la XX, a Hazchizel, 17 e la XXI, a Jachim, e a la XXII, a Gamul, 18 e la
1Par 24,17 Hazchizel, 17 e la XXI, a Jachim, e a la XXII, a Gamul, 18 e la XXIII, a
1Par 24,17 17 e la XXI, a Jachim, e a la XXII, a Gamul, 18 e la XXIII, a Dilaran, e a la
1Par 24,18 a la XXII, a Gamul, 18 e la XXIII, a Dilaran, e a la XXIIII, a Maziam. 19
1Par 24,18 Gamul, 18 e la XXIII, a Dilaran, e a la XXIIII, a Maziam. 19 Aquestes són les
1Par 24,18
la XXIII, a Dilaran, e a la XXIIII, a Maziam. 19 Aquestes són les lurs órdens
1Par 25,1 cenbes segons lur nonbre. E servían a aquell offici que era a ells asignat. 2
1Par 25,1
E servían a aquell offici que era a ells asignat. 2 Dels fills de Asaf fóran
1Par 25,5
exelsar lo seu corn. E Déus donà a Heman XIIII fills e tres filles. 6 Tots
1Par 25,7
lo cant de nostro Senyor, ço és a seber, tots los mestres, CC LXXXVIII. 8
1Par 25,9
con lo foll. 9 La primera sort exí a Josep, qui era de Asaf; e la segona, a
1Par 25,9
qui era de Asaf; e la segona, a Golias e a sos fills e a sos frares, qui
1Par 25,9
de Asaf; e la segona, a Golias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
1Par 25,9
la segona, a Golias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 10 e la tersa,
1Par 25,10
qui éran XII; 10 e la tersa, a Sacur e a sos fills e a sos frares, qui
1Par 25,10
éran XII; 10 e la tersa, a Sacur e a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
1Par 25,10
e la tersa, a Sacur e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 11 e la
1Par 25,11
qui éran XII; 11 e la quarta, a Isaý e a sos fills e a sos frares, qui
1Par 25,11
éran XII; 11 e la quarta, a Isaý e a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
1Par 25,11
e la quarta, a Isaý e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 12 e la V ª, a
1Par 25,12
frares, qui éran XII; 12 e la V ª, a Natanias e sos fills e sos frares, qui
1Par 25,13
frares, qui éran XII; 13 e la VI ª, a Bocian e a sos fills e a sos frares, qui
1Par 25,13
éran XII; 13 e la VI ª, a Bocian e a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
1Par 25,13
e la VI ª, a Bocian e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 14 e la VII, a
1Par 25,14
frares, qui éran XII; 14 e la VII, a Israalà e a sos fills e a sos frares,
1Par 25,14
éran XII; 14 e la VII, a Israalà e a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
1Par 25,14
e la VII, a Israalà e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 15 e la VIII,
1Par 25,15
frares, qui éran XII; 15 e la VIII, a Ysaÿas e a sos fills e a sos frares, qui
1Par 25,15
éran XII; 15 e la VIII, a Ysaÿas e a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
1Par 25,15
e la VIII, a Ysaÿas e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 16 e la VIIII
1Par 25,16
qui éran XII; 16 e la VIIII ª, a Machanias e a sos fills e a sos frares,
1Par 25,16
XII; 16 e la VIIII ª, a Machanias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
1Par 25,16
a Machanias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 17 e la X, a
1Par 25,17
frares, qui éran XII; 17 e la X, a Samaÿas e a sos fills e a sos frares,
1Par 25,17
éran XII; 17 e la X, a Samaÿas e a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
1Par 25,17
e la X, a Samaÿas e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 18 e la XI, a
1Par 25,18
frares, qui éran XII; 18 e la XI, a Esrael e a sos fills e a sos frares, qui
1Par 25,18
éran XII; 18 e la XI, a Esrael e a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
1Par 25,18
e la XI, a Esrael e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 19 e la XII, a
1Par 25,19
frares, qui éran XII; 19 e la XII, a Sabias e a sos fills e a sos frares,
1Par 25,19
éran XII; 19 e la XII, a Sabias e a sos fills e a sos frares, XII; 20 e la
1Par 25,19
e la XII, a Sabias e a sos fills e a sos frares, XII; 20 e la XIII, a Subaell
1Par 25,20
e a sos frares, XII; 20 e la XIII, a Subaell e a sos fills e a sos frares,
1Par 25,20
XII; 20 e la XIII, a Subaell e a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
1Par 25,20
la XIII, a Subaell e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 21 e la XIIII,
1Par 25,21
qui éran XII; 21 e la XIIII, a Machatias e a sos fills e a sos frares,
1Par 25,21
XII; 21 e la XIIII, a Machatias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
1Par 25,21
XIIII, a Machatias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 22 e la XV, a
1Par 25,22
frares, qui éran XII; 22 e la XV, a Jerimoth e a sos fills e a sos frares,
1Par 25,22
éran XII; 22 e la XV, a Jerimoth e a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
9
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1Par 25,22
1Par 25,23
1Par 25,23
1Par 25,23
1Par 25,24
1Par 25,24
1Par 25,24
1Par 25,25
1Par 25,25
1Par 25,25
1Par 25,26
1Par 25,26
1Par 25,27
1Par 25,27
1Par 25,27
1Par 25,28
1Par 25,28
1Par 25,28
1Par 25,29
1Par 25,29
1Par 25,29
1Par 25,30
1Par 25,30
1Par 25,30
1Par 25,31
1Par 25,31
1Par 25,31
1Par 26,8
1Par 26,10
1Par 26,14
1Par 26,14
1Par 26,15
1Par 26,15
1Par 26,16
1Par 26,16
1Par 26,29
1Par 26,29
1Par 27,16
1Par 27,24
1Par 28,2
1Par 28,3
1Par 28,5
1Par 28,6
1Par 28,6
1Par 28,6
1Par 28,9
1Par 28,9
1Par 28,11
1Par 28,13
1Par 28,14
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e la XV, a Jerimoth e a sos fills e
frares, qui éran XII; 23 e la XVI,
XII; 23 e la XVI, a Hananias, e
la XVI, a Hananias, e a sos fills e
frares, qui éran XII; 24 e la XVII,
XII; 24 e la XVII, a Jesbotase e
XVII, a Jesbotase e a sos fills e
qui éran XII; 25 e la XVIII,
éran XII; 25 e la XVIII, a Hananí e
la XVIII, a Hananí e a sos fills e
qui éran XII; 26 e la XIX ª,
e la XIX ª, a Melqui e sos fills e
frares, qui éran XII; 27 e la XX,
éran XII; 27 e la XX, a Eliath e
e la XX, a Eliath e a sos fills e
frares, qui éran XII; 28 e la XXI,
éran XII; 28 e la XXI, a Othir e
e la XXI, a Othir e a sos fills e
frares, qui éran XII; 29 e la XXII,
XII; 29 e la XXII, a Godolias e
la XXII, a Godolias e a sos fills e
qui éran XII; 30 e la XXIII,
XII; 30 e la XXIII, a Maziüth e
la XXIII, a Maziüth e a sos fills e
qui éran XII; 31 e la XXIIII,
31 e la XXIIII, a Romanathiser e
a Romanathiser e a sos fills e
lurs frares fóran molt forts hòmens
10 De los fills de Hozà, ço és
era de la part devés orient caech
era devers tremuntana se asdevench
qui era devers mixjorn se asdevench
mixjorn se asdevench a Bededom e
vells. 16 Sefinà e Hozà astàvan
de prop la porta qui mena hom
de defora per los fills de Israell
los fills de Israell a enseyar e
16 Sobre los trips de Israel, ço és
fill de Servià, hac ells comensats
Yo·m perpencé que adificàs casa
adificar la casa, 3 mas Déu ha dit
Ysrael. 5 E nostro Senyor ha donats
lo pobla de Israel. 6 I ell ha dit
a mi: “Salamó, ton fill, adificarà
alet aquell en mi an fill e yo seré
lo Déu de ton para e serveschas
de las pensas. Si tu serchas
’t e acaba aquella. 11 E Daviu donà
los tresaus dels sants. 13 E donà
cascun vaxell del servey. E donà
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a sos frares, qui éran XII; 23 e la XVI, a
a Hananias, e a sos fills e a sos frares,
a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
a sos frares, qui éran XII; 24 e la XVII,
a Jesbotase e a sos fills e a sos frares,
a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
a sos frares, qui éran XII; 25 e la XVIII,
a Hananí e a sos fills e a sos frares, qui
a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
a sos frares, qui éran XII; 26 e la XIX ª,
a Melqui e sos fills e a sos frares, qui
a sos frares, qui éran XII; 27 e la XX, a
a Eliath e a sos fills e a sos frares, qui
a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
a sos frares, qui éran XII; 28 e la XXI, a
a Othir e a sos fills e a sos frares, qui
a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
a sos frares, qui éran XII; 29 e la XXII,
a Godolias e a sos fills e a sos frares,
a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
a sos frares, qui éran XII; 30 e la XXIII,
a Maziüth e a sos fills e a sos frares,
a sos fills e a sos frares, qui éran XII;
a sos frares, qui éran XII; 31 e la
a Romanathiser e a sos fills e a sos
a sos fills e a sos frares, qui éran XII.
a sos frares, qui éran XII. 26,Tit 1 Lo
a servir, e fóran LXXII de Obedon. 9 E los
a saber, fills de Merarí, fo príncep
a Samaÿas, e la sort qui era devers
a Zacarias, son fill, qui era molt savi e
a Bededom e a sos fills, en la quall
a sos fills, en la quall partida de la
a la part devers soll ponent, de prop la
a la carrera de la pugada, e és aquí la
a enseyar e a jutgar éls. 30 Dels fills de
a jutgar éls. 30 Dels fills de Hebron
a seber, sobra los fills de Rubèn, era
a nonbrar e ancara no havia complit sobre
a nostro Senyor, en la qual astegés la
a mi: “Tu no adificaràs la casa al meu
a mi molts fills; dels meus fills ha elet
a mi: “Salamó, ton fill, adificarà a mi la
a mi la mia casa e los meus atris, car yo
a él an para. 7 E fermaré lo seu regna
a ell de acabat cor e de volenterós
a él, tu·l trobaràs, mas si tu desempares
a Salamó, son fill, discrepcion del porxo
a ell la discripció dels departiments dels
a ell argent a pes per la diversitat dels
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1Par 28,14
del servey. E donà a ell argent
1Par 28,16
e de lurs lanternes. 16 E donà-li
1Par 28,16
16 E donà-li a mesura aur
1Par 28,16
preposició, e atresí li donà argent
1Par 28,17
altres taules d’ergent; 17 e donà
1Par 28,17
ergent; 17 e donà a les culeres e
1Par 28,17
lehó e l’altra. E·trasí ell donà
1Par 28,18
de argent. 18 E donà aur molt pur
1Par 28,19
coses desús dites, eles vengéran
1Par 28,20
de l’axemplar.» 20 E Daviu dix
1Par 28,20
mon Déu serà ab tu e no lexarà
1Par 28,21
aytanbé los prínceps com lo pobla
1Par 29,1
29,Tit 1 Lo rey Daviu parlà
1Par 29,1
e la habitació no és pas aparalada
1Par 29,1
no és pas aparalada a homa, mas
1Par 29,3
aqueles coses que yo he aparalades
1Par 29,5
huy se mà e ofira ço que volrà
1Par 29,9
bon grat, cor ells oferían aquels
1Par 29,13 Senyor nostro Déu, nós confesarem
1Par 29,14 qual és lo meu pobla que nós puscam
1Par 29,14 coses són tuas e nós havem donades
1Par 29,15 pares; los nostros dies són axí com
1Par 29,17
he ofertes totes aquestes coses
1Par 29,17
teu pobla qui és así atrobat oferir
1Par 29,18
que aquesta pensa estia tostemps
1Par 29,19
la tua honor. 19 E dóna acabat cor
1Par 29,20 las despeses. 20 Donchs Daviu menà
1Par 29,21
rey. 21 E sacrificaren sacrificis
1Par 29,21
éls oferíran lurs holocauts, ço és
1Par 29,22 Daviu; donchs ells untàran príncep
1Par 29,23 la cadira de nostro Senyor axí com
1Par 29,23
com a rey per Daviu, son para, e
1Par 29,23
e tot lo pobla de Israell obaiý
1Par 29,25
sobre tot lo pobla de Israel e donà
1Par 29,11
lo poder e la glòria e la victòria.
1Par 8,1
angenrat, e Asbaal fou lo segon, e
1Par 2,21 Basalael. 21 E puys Hesrom colgà’s
1Par 2,24 com fo mort Hesrom, Calefs colgà’s
1Par 4,9
–Per ço l’he apelat axí, com l’he
1Par 4,10 axemplaràs los meus térmens e seràs
1Par 5,20
los agerenchs e aquells qui éran
1Par 6,33
Aquests són aquells qui hy astaven
1Par 6,58
hi éran de prop, 58 Jèter e Tramó,
1Par 6,58
Jèter e Tramó, ab los seus masos e
1Par 6,58
les sues vilotxes, e Helon e Daber
1Par 6,60
60 E delà el trip de Bengamín [*]
1Par 6,60
[*] ab los seus lochs, Alàmath
1Par 6,60
Alàmath ab los seus lochs, Anatoth
1Par 6,64
Israel donàran als levites ciutats
1Par 6,67
a ells ciutats a ffúger an Sichèn

SEVILLA: 1PAR

a pes per la diversitat dels vaxells e de
a mesura aur a obs de la taule de
a obs de la taule de preposició, e atresí
a les altres taules d’ergent; 17 e donà a
a les culeres e a les ampoles e als
a les ampoles e als ansensós qui éran d’
a ell diversos pes de argent en los lahons
a l’altar en què hom cremava l’ansens,
a mi de la mà de nostro Senyor ascrites,
a Salamó, son fill: –Fé beronilment e
a tu ne no desenpararà tu dentrò que tu
a fer tots los meus menements. 29,Tit 1
a tota la multitut e dix: –Nostro Senyor
a homa, mas a Déu. 2 E yo ab totes mes
a Déu. 2 E yo ab totes mes forses he
a la santa casa, 4 ço és, III mília talens
a nostro Senyor. 6 Los prínceps de les
a nostro Senyor ab lur cor; e lo rey Daviu
a tu e louam lo teu nobla nom. 14 Qui són
a tu prometra totes aquestes coses? Totes
a tu aquelles coses que havem preses de la
a onbra sobra terra e no hy ha neguna
a tu, e he vist lo teu pobla qui és así
a tu dons ab molt gran goix. 18 Senyor,
a la tua honor. 19 E dóna acabat cor a
a Salamó, mon fill, enaxí que ell guart
a tota la moltitut e dix: –Beneÿts lo
a nostro Senyor e l’endemà éls oferíran
a seber, M taurs e M moltons e M anyells
a nostro Senyor e untàran Sadoch an bisba.
a rey per Daviu, son para, e a tots plach,
a tots plach, e tot lo pobla de Israell
a ell. 24 E tots los prínceps e tots los
a aquell se glòria de son regna, tal que
A tu sia lauor. E totes las coses qui són
Aam fo lo ters, 2 e Nohà lo quart, e Rafà
ab la filla de Maquir, para de Galaad, e
ab Afinta. E Hesrom hac Abià per muler e
ab dolor infentat. 10 E Jabès apellà e
ab mi e no volràs que negun mal venga a
ab ells, cor ells apellàran Déus con
ab sos fills. Dels fills de Cahat: Heman
ab los seus masos e ab les sues vilotxes,
ab les sues vilotxes, e Helon e Daber ab
ab los seus lochs, 59 [*]. 60 E delà el
ab los seus lochs, Alàmath ab los seus
ab los seus lochs, Anatoth ab los seus
ab los seus lochs; e totes aquestes
ab lurs lochs, 65 e donàran per sort dels
ab los lurs lochs, en lo munt d’Efraÿm, e
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1Par 6,67
en lo munt d’Efraÿm, e Gàzer
1Par 6,68
lurs lochs, 68 Cithmana e Becaron
1Par 6,69
Bechor, Helan, Helon, Getrèn
1Par 6,70
del trip de Manasès, [*] Helan
1Par 6,71 Gaulon, qui és an Basan, e Asteroth
1Par 6,73
e Daberith, [*] 73 Armoth e Anem
1Par 6,75 Masal, Abdon [*], 75 Hachac, Rodop
1Par 6,76
és an Galilea, Hamon, Cariacarim
1Par 6,77 del trip de Zebulon, Remonó, Thabor
1Par 6,80-81
e Mifalath [*]. 80 [*] 80-81 [*]
1Par 7,23
que l’aconsolasen. 23 I él jach
1Par 7,28
e la lur habitació fo an Batel
1Par 7,28
e sos fills astegéran en Sincèn
1Par 7,28
en Sincèn ab ses filles e Azà
1Par 9,19
Corrè, fill de Asach, fill de Corè,
1Par 9,19
fill de Corè, ab sos frares e
1Par 11,3
al rey en Habron. E Daviu féu
1Par 11,9
e crexia, e nostro Senyor era
1Par 11,13 poderosos. 13 E aquest fou an Afís
1Par 11,23
de texidor. Donchs él avallà a ell
1Par 11,23
qual tenia an sa mà, e aucís aquel
1Par 11,42 príncep dels fills de Rubèn, e XXX
1Par 12,2
e nobles conbatedors, 2 e trèyan
1Par 12,2
2 e trèyan ab archs e gitaven péres
1Par 12,2
ab archs e gitaven péres ab fones
1Par 12,8
de Gedor. 8 E fugíran de Gatdi
1Par 12,17
per ajudar, lo meu cor sia ajustat
1Par 12,19
e vengéran a Daviu con ell venia
1Par 12,19
–Ell tornarà a Saüll, son senyor,
1Par 12,27
fo príncep del linatga de Aron e
1Par 12,32
hagesen a fer, fóran CC prínceps
1Par 12,33 L mília, e vengéran an ajuda no pas
1Par 12,34 de Naptalín fóran [*] XXVIII mília
1Par 12,38
éran conbatadors e esperegats [*]
1Par 12,39
de Israell. 39 E astegéran aquí
1Par 13,1
13,Tit 1 Daviu féu consell
1Par 13,1
féu consell ab los senescalls e
1Par 13,1
senescalls e ab los conestables e
1Par 15,12
fills de Leví, santificats-vos
1Par 15,15
de nostro Senyor, en los musclos
1Par 15,18
frares, Uhan, fill de Tasie. 18 E
1Par 15,19
éran Hamar i Asaf e Atan, sonans
1Par 15,20
e cantaven las coses secretes
1Par 15,21 e Obededom e Yoel e Zezan cantaven
1Par 15,24
e Elèzer, preveras, cantaven
1Par 15,25
Senyor de la casa de Obededon
1Par 15,28 aportaven la archa de nostro Senyor
1Par 15,28 de nostro Senyor ab gran alegria, e
1Par 15,28
e ab so de butsines e de tronpes, e
1Par 16,6
preveres, al cantar contínuament

SEVILLA: 1PAR

ab los lurs lochs, 68 Cithmana e Becaron
ab los lurs lochs; 69 e del trip de Dan,
ab los lurs lochs. 70 E de la meytat del
ab tots los lurs lochs, ço és a seber, a
ab los lurs lochs. 72 E del trip de
ab tots los lochs de aquests. 74 E del
ab tots los lurs lochs. 76 E del trip de
ab tots los lurs lochs. 77 E als fills de
ab tots los lurs lochs. 78 E daylà detràs
ab tots los lurs lochs. 7,Tit 1 Aquests
ab se muler, la qual consebé e anfentà un
ab lurs fills, e Noran astech envers la
ab ses filles e Azà ab ses filles. 29 E de
ab ses filles. 29 E de prop los fills de
ab sos frares e ab se cassa de son pare.
ab se cassa de son pare. Aquests són los
ab éls amistance devant nostro Senyor e
ab ell. 10 Aquests són los prínceps dels
ab Deviu, com los feristeus se ajustàran
ab una verga e arepà a ell la sua lanse,
ab la sua lanse metexa. 24 E açò feia
ab ell; 43 Henaan, fill de Macà, e Josefat
ab archs e gitaven péres ab fones ab
ab fones ab cascuna mà e treyien sagetes.
ab cascuna mà e treyien sagetes. Dells
ab ell, com él se amagava en lo desert,
ab vosaltros, mas si vós aguaytats mi per
ab los feristeus per combatra-se contra
ab perill de nostra cap. 20 Donchs, com
ab ell III º mília DCC hòmens. 28 E Sadoc,
ab lurs hòmens. Tots los altros trips los
ab dobla cor. 34 E los prínceps de la
ab aquels qui sabían portar ascut e lansa.
ab acabat cor, e vengéran an Habron, per
ab Daviu per tres dies, e mengàran e
ab los senescalls e ab los conestables e
ab los conestables e ab tots sos prínceps,
ab tots sos prínceps, 2 e dix a tota la
ab vostres frares e aportats la archa de
ab perxes. 16 E com Daviu dix alls
ab ells lurs frares. E an la segona orda
ab sembes de aram, 20 e Zacaries e Oriell
ab lurs arpas. 21 E Matatias e Elifalu e
ab lurs rautes [*]. 22 E Cocinas, príncep
ab tronpes devant la archa de nostro
ab gran alegria. 26 E com oÿsen los
ab gran alegria, e ab so de butsines e de
ab so de butsines e de tronpes, e ab so
ab so [*] de arpes e de rautes. 29 E com
ab trompa devant l’archa de la amistance
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1Par 16,42 asteblí Heman e Editum que cantasen
1Par 17,2
an ton cor, cor nostro Senyor és
1Par 17,6
tebernacle, he astat an tendes 6
1Par 17,8
meu pobla de Israell, 8 e yo fuy
1Par 19,2
E Daviu dix: –Yo feré misericòrdia
1Par 19,8
hac açò oyit, él hi tramès Joab
1Par 19,14
14 Donchs Joab e lo pobla qui era
1Par 20,3
de Amon. E depuys ell se’n tornà
1Par 21,20
l’àngell, e IIII e fills qui éran
1Par 22,8
Déu, 8 mas nostro Senyor ha parlat
1Par 22,11 Donchs, mon fill, nostro Senyor sia
1Par 22,14 temes ne hages paor. 14 Vet que yo
1Par 22,16
leve’t e fé, e nostro Senyor serà
1Par 22,18
ell–, que lo Senyor nostro Déu és
1Par 23,5
qui cantàvan a nostro Senyor
1Par 25,1
e Ydicum, los quals profetitzàran
1Par 25,1
los quals profetitzàran ab rautes e
1Par 25,1
ab rautes e ab saltiris e
1Par 25,7
e Haman. 7 E lo nonbre de aquests
1Par 27,32
Él e Jael, fill de Hachamon, éran
1Par 28,1
del rey, e apellà lurs fills
1Par 28,20
paor, cor lo Senyor mon Déu serà
1Par 28,21
de la casa de nostro Senyor seran
1Par 29,2 aparalada a homa, mas a Déu. 2 E yo
1Par 29,9
ells oferían aquels a nostro Senyor
1Par 29,17
qui és así atrobat oferir a tu dons
1Par 29,21
M taurs e M moltons e M anyells
1Par 29,21 e M anyells ab lurs sacrificamens e
1Par 29,22
e bagéran devant nostro Senyor
1Par 11,32
hòmens del torrent de Gaas fóran
1Par 12,13
lo nou 13 e Jeremias lo deu,
1Par 22,19
e denant lo seu pobla. 19 Donchs
1Par 12,40
viy e olliy e bous e moltons a tot
1Par 9,7
Assà, lo fill de Mosolam, fill de
1Par 1,29 primerament Nabayot, e puys Cedar,
1Par 6,44
Ethan, fill de Cusí, qui fo fill de
1Par 6,44
de Cusí, qui fo fill de Abdí, e
1Par 9,44
Ezricham, Bocrú, Ymaell, Sarayià,
1Par 27,19
era príncep Yesmeÿas, fill de
1Par 5,15
Bus. 15 E sos frares, los fills de
1Par 3,21
engendrà Ernan, Ernan angendrà
1Par 3,21
Ernan, Ernan angendrà Abdies;
1Par 8,23
22 Jefan e Hèsber e Eliel 23 e
1Par 6,74
74 E del trip de Aser, Masal,
1Par 9,36
[*] 36 lo seu primer fill engenrat
1Par 5,8
e habità en Aroer dentrò a Nabó e
1Par 2,24
colgà’s ab Afinta. E Hesrom hac
1Par 3,10
angenrà Roboam, Roboam angenrà
1Par 3,10
Roboam, Roboam angenrà Abià,
1Par 6,28
lo primer angenrat fo Uazaní,

SEVILLA: 1PAR

ab trompa e que tocasen senbes e tots
ab tu. 3 Donchs nostro Senyor parlà aquela
ab tot lo pobla de Israel. Donchs no parlé
ab tu en qualque loch tu anest, e yo he
ab Hamon, fill de Naàs, cor son para féu a
ab tota la host dels forts hòmens. 9 E los
ab ell anàran contra los asirienchs a la
ab tot lo seu pobla en Jerusalem. 4 Aprés
ab ell, ells se amagàran, cor an aquell
ab mi e dit: “Tu has ascampada molta sanch
ab tu e hages tot bé e adifica la casa al
ab la mia pobresa he aparalades las
ab tu. 17 Donchs Daviu menà a tots los
ab nós e ha donat a nós repòs de totes
ab òrgens, los quals Daviu havia fets per
ab rautes e ab saltiris e ab cenbes segons
ab saltiris e ab cenbes segons lur nonbre.
ab cenbes segons lur nonbre. E servían a
ab lurs frares qui ansenyaven lo cant de
ab los fills del rey. 33 E Citòfell era
ab lurs misatges e tots los poderosos e
ab tu e no lexarà a tu ne no desenpararà
ab tu e són aparalats. E saben aytanbé los
ab totes mes forses he aparalades totes
ab lur cor; e lo rey Daviu se n’alegrà de
ab molt gran goix. 18 Senyor, Déus de
ab lurs sacrificamens e ab tota la costuma
ab tota la costuma que hom sol fer en tot
ab gran alegre, e untàran la segona vegada
Ab, Arabach e Asimoch e Bendó Benemich e
Abachamà lo onze. 14 Aquests fóran los
abandonats vostres cors e vostres ànimas a
abastament, cor gran goix era a tot lo
Abdayià, fill de Asanà; 8 e Jobanià, fill
Abdeel, Basan, 30 Masmà, Dumà, Irasà,
Abdí, e Abdí fo fill de Moloch. 45 E
Abdí fo fill de Moloch. 45 E Moloch, de
Abdià, Henan. Aquests fóran fills de
Abdias; sobre los fills de Neptalín era
Abdiell, qui fo fill de Oremí, príncep de
Abdies; Abdies, Sesanias. 22 Sazanias,
Abdies, Sesanias. 22 Sazanias, Semachies;
Abdom e Jechit e Canan 24 e Henan,
Abdon [*], 75 Hachac, Rodop ab tots los
Abdon, e Sus e Cis e Bàal e Ner e [Na]dap
Abelmeon. 9 E habità an la terra que és
Abià per muler e angendrà de aquella
Abià, Abià angendrà Asà, Asà engendrà
Abià angendrà Asà, Asà engendrà Josefat,
Abià. 29 Aquests fóran fills de Merarí:
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1Par 7,8
e Elionay e Jamrí e Germoth,
1Par 24,10
e la VII, a Accès, e la VIII ª, a
1Par 12,3
fills de Bengamín, 3 era príncep
1Par 6,23 Elcanà, Elcanà fou para de Biasach,
1Par 7,18
e anfentà un bel homa, so és,
1Par 15,11 C XII. 11 E Daviu apellà Sadoch e
1Par 27,34
fou Joiadà, fill de Beneÿas, e
1Par 11,28
e Arroch [*] 28 [*] de Etichià e
1Par 6,37
Càhat; e Càhat, de Asir; e Asir, de
1Par 6,37
de Asir; e Asir, de Abiazaph; e
1Par 27,12 12 Lo VIIII príncep en lo VIIII mes
1Par 1,32
Sue. E Getsan engendrà Saba,
1Par 5,14
Hèber. 14 Aquests fóran fills de
1Par 2,17
Abisay, Joab, Assael, III. 17
1Par 2,16
germanes de aquets fóran Seruyà,
1Par 3,1
lo segon Daniel, qui nasch de
1Par 1,22
Huzal, Declà, 22 Hebal, Jam,
1Par 7,19 Moolà. 19 Los fills de Samidà fóran
1Par 2,16
Seruyà, Abigalil. Servià anfentà
1Par 11,20
los tres hòmens molt forts. 20
1Par 12,18
e ho jutge. 18 E asperit complí
1Par 18,12
dels feristeus e de Emalech. 12 E
1Par 19,11
part del pobla desots la mà de
1Par 19,15
fusquéran, ells fugíran atresí a
1Par 6,4
angendrà Fineès. Fineès angenrà
1Par 6,5
Fineès. Fineès angenrà Abisue. 5
1Par 2,28 Semey, Jadà; Semey angendrà Nadap,
1Par 2,29 Semey angendrà Nadap, Abisur. 29
1Par 6,51
Finès; Finès fo para de Bisur; 51
1Par 18,16
de Achitop, e Achimàlech, fill de
1Par 6,3
de Aron fóran aquests: Nadap et
1Par 8,7
transmudà aquells, e angenrà Ozà e
1Par 24,1
Los fills de Aron fóran Nedap e
1Par 24,2
e Aleatzar e Ytamar. 2 E Nedap e
1Par 26,28
lo veent e Saül, fill de Sis, e
1Par 27,21
era príncep Josiell, fill de
1Par 29,2
moltes pedres de marbra [*] e molt
1Par 4,40
pastures e bona terra e ampla e [*]
1Par 1,27
Nachor, Tere, 27 Abram: aquest és
1Par 1,27
Reú, 26 Seruch, Nachor, Tere, 27
1Par 1,28
27 Abram: aquest és Abraam. 28
1Par 1,32
31 Jaür, Naphís, Cedma. [*] 32 E
1Par 1,34
aquests són fills de Secutà. 34
1Par 16,16
16 la qual covinensa ell féu a
1Par 29,18 molt gran goix. 18 Senyor, Déus de
1Par 3,2
de Abigalyl carmolinda, 2 lo terçs
1Par 29,16 O, Senyor nostro Déu, tota aquesta
1Par 28,10
la casa del santuari, conforte’t e
1Par 28,20 desenpararà tu dentrò que tu hages
1Par 12,38
conbatadors e esperegats [*] ab
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Abià e Amathoth e Almetan. Tots aquests
Abià, 11 e la IX ª, a Jezú, e la X ª, a
Abiàcer e Joaber, fills de Maàs de Gebach,
Abiasach fou para de Asir, 24 Asir, de
Abiàser, e depuys Moolà. 19 Los fills de
Abiatar, preveres, e los fills de Leví, ço
Abiatar. E Joab era príncep de tota la
Abiàtzer d’Enanthot, 29 e Sabatoy de
Abiazaph; e Abiazaph, de Corrè; 38 e
Abiazaph, de Corrè; 38 e Corrè, de Yzaar;
Abiàzer de Anathoch, del linatga de
Abidà, Dedan. 33 E Bidan engenrà Ephac,
Abidell, qui fo fill de Hurí, Hurí fo fill
Abigail anfentà Amasià, e fo pare de
Abigalil. Servià anfentà Abisay, Joab,
Abigalyl carmolinda, 2 lo terçs Absalon,
Abimael, Sabba, 23 Ofir, Hevilà, Jobam
Abín e Sinquen e Liz e Man. 20 E los fills
Abisay, Joab, Assael, III. 17 Abigail
Abisay, frare de Joab, era príncep dels
Abisay, qui era entre XXX prínceps, e dix
Abisay, fill de Servià, ferí Edom en la
Abisay, son frara. E axí ells anàran
Abisay, son frare, e·ntràran-se’n an
Abisue. 5 Abisue engendrà Bocrí, e Brocrí
Abisue engendrà Bocrí, e Brocrí engendrà
Abisur. 29 Abisur hach per muler Adigal,
Abisur hach per muler Adigal, de la qual
Abisur, de Bozgí; Bozgí [*] de Sarayà; 52
Abitamar, éran preveres. E Isfusan era
Abiüd, Eleatzar, Ytamar. 4 Eleatzar
Abiüd. 8 E Saraim engenrà en la regió de
Abiüd e Aleatzar e Ytamar. 2 E Nedap e
Abiüd moriren meyns de fills anans que lur
Abner, fill de Ner, e Joab, fill de
Abner; 22 sobre los fills de Dan era
abondament. 3 E part açò yo do argent e
abondosa, en la qual ya havían habitat de
Abraam. 28 Abram angenrà Isach e Ismael.
Abram: aquest és Abraam. 28 Abram angenrà
Abram angenrà Isach e Ismael. 29 Aquestes
Abram angenrà de Sechurà, qui era
Abram angenrà Isach, e Ysach engenrà Isahú
Abram, e lo seu sagrament fou a Issach. 17
Abram e de Ysach e de Ysrael, nostres
Absalon, qui nasch de Maachà, fila de
abundància que nós havem aparalada, que
acaba aquella. 11 E Daviu donà a Salamó,
acabade tota la obra del servey de la casa
acabat cor, e vengéran an Habron, per ço
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1Par 28,9
de ton para e serveschas a ell de
1Par 29,19 tostemps a la tua honor. 19 E dóna
1Par 3,13
Jonetam, 13 Jonetam angendrà
1Par 3,13 Jonetam, 13 Jonetam angendrà Acàs,
1Par 8,35
foren Fiton, Amàlech e Carrà a
1Par 8,36
Amàlech e Carrà a Accàs. 36 E
1Par 24,10
e la VI, an Raynan, 10 e la VII , a
1Par 27,9
an lo VI mes era Hyram, fill de
1Par 8,24 Abdom e Jechit e Canan 24 e Henan,
1Par 2,27
de Ysmaell fóran Mahon, Yamín,
1Par 23,6
oficis, ço és a seber, Gerson e
1Par 6,35
35 e Theu, de Sufa; e Sufa, de
1Par 8,7 fóran mudats en Manath: 7 Noaman e
1Par 5,8
e Zacharias. 8 E Baala fo fill de
1Par 5,8
8 E Baala fo fill de Achàs, e
1Par 11,34
de Arach, 34 e Achiam, fill de
1Par 6,2
Chaat, Merarí. 2 Los fills de
1Par 7,34
Elfas. 34 Los fills de Sòmer fóran
1Par 2,25 e puys engendrà Ymà, Aram, Asson,
1Par 11,34
fill de Seguà, de Arach, 34 e
1Par 26,3
lo ters, e Jatanaell lo quart, 3 e
1Par 4,2 Requià, engendrà Geth, Geth angenrà
1Par 18,16
16 E Sadoch, fill de Achitop, e
1Par 24,3
Sadoch, dels fills de Aleatzar, e
1Par 24,31 rey Daviu e denant Sedoch e denant
1Par 6,8
angenrà Sadoch, Sadoch angenrà
1Par 6,9
Sadoch, Sadoch angenrà Achimàs. 9
1Par 6,53
53 Achitob, de Sadoch; Sadoch, de
1Par 8,11 en lurs compayes. 11 Mensim engenrà
1Par 4,14
engenrà Hachir e Mahonich. 14
1Par 27,4
de la host en lo primer mes. 4
1Par 6,8 Amarias, Amarias angenrà Achitop. 8
1Par 6,53 de Amarias; Amarias, de Acithob; 53
1Par 27,34
era amich del rey. 34 E aprés
1Par 6,7
angendrà Amarias, Amarias angenrà
1Par 6,11 engendrà Amasias, Amasias engenrà
1Par 6,12
Amasias engenrà Achitop, 12
1Par 18,16
los notaris. 16 E Sadoch, fill de
1Par 3,1
lo primer fo Amon, qui nasch de
1Par 2,7
e axí fóran V. 7 E Zamrí engendrà
1Par 6,52
Marayot, de Amarias; Amarias, de
1Par 10,4
Mas son ascuder no volch fer
1Par 10,7 qui habitaven en los camps vehéran
1Par 10,11
de Jabès-Galath hagéran oïyt dir
1Par 10,13
no hu havia pas gordat; e part tot
1Par 11,19 e dix: –Ya Déus no ulla que yo face
1Par 11,19
rahó ell no·n volch boura. E
1Par 11,24 aquel ab la sua lanse metexa. 24 E
1Par 12,31
tots per lurs noms, e vengéran per
1Par 14,8
per querer ell e, con ell oyí
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acabat cor e de volenterós coratga, cor
acabat cor a Salamó, mon fill, enaxí que
Acàs, Acàs angenrà Etzechias, Etzechias
Acàs angenrà Etzechias, Etzechias engendrà
Accàs. 36 E Accàs engenrà Jonadà, e Jonedà
Accàs engenrà Jonadà, e Jonedà angenrà
Accès, e la VIII ª, a Abià, 11 e la IX ª,
Accès de Tachnà, e havia an la sua
Achaalan e Anatothià 25 e Zepdarà e
Àchac. 28 Onam angendrà Semey, Jadà; Semey
Achach e Merarí. 7 E Gerson e Leedan e
Achanà; e Elcanà, de Math; [*] de Masay;
Achar e Gerrà. Aquest transmudà aquells, e
Achàs, e Achàs fo fill de Semma, e Samma
Achàs fo fill de Semma, e Samma fo fill de
Achàs, de Arach, 35 e Elifàs, fill de
Achat fóran aquests: Amram, Assaar, e
Achè e Noagà e Jabà e Aram. 35 Los fills
Achià. 26 E puys pres altra [*] Geramael
Achiam, fill de Achàs, de Arach, 35 e
Achilam fo lo quint, e Jonanà fo lo VI, e
Achim e Ley [*]. 3 Aquest és lo litnatge
Achimàlech, fill de Abitamar, éran
Achimàlech, dels fills de Ytamar, segons
Achimàlech e devant los prínceps de les
Achimàs. 9 Achimàs engenrà Atzarias,
Achimàs engenrà Atzarias, Atzarias
Achimàs. 54 E habitàran aquests fills de
Achiop e Aphàal. 12 E los fills de Oltàal
Achir angendrà Osrà; Sarachias, Johàs,
Achites Duch havia la segona compaya del
Achitob angenrà Sadoch, Sadoch angenrà
Achitob, de Sadoch; Sadoch, de Achimàs. 54
Achitòfel fou Joiadà, fill de Beneÿas, e
Achitop. 8 Achitob angenrà Sadoch, Sadoch
Achitop, 12 Achitop angenrà Sadoch, Sadoch
Achitop angenrà Sadoch, Sadoch angenrà
Achitop, e Achimàlech, fill de Abitamar,
Achmós gerrelita, lo segon Daniel, qui
Achor, qui torbà Israel e peccà en
Acithob; 53 Achitob, de Sadoch; Sadoch, de
açò, cor ell era trop aspeventat per
açò, ells fusquéran e lexàran Saül e sos
açò, ço és a seber, què los feristeus
açò, ell havia demenat de consell a una
açò, que yo bega la sanch de aquests
açò fahéran los tres hòmens molt forts. 20
açò feia Beneÿas, fill de Yoadè, qui era
açò que faesen Daviu rey sobra ells. 32 E
açò, ell axí a ells a carera. 9 E con los
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1Par 16,19
1Par 17,7
1Par 17,17
1Par 17,25
1Par 19,5
1Par 19,8
1Par 19,17
1Par 21,4
1Par 21,8
1Par 21,10
1Par 21,11
1Par 21,23
1Par 22,8
1Par 23,11
1Par 26,10
1Par 27,24
1Par 27,24
1Par 29,3
1Par 1,49
1Par 19,2
1Par 19,3
1Par 19,2
1Par 7,22
1Par 10,2
1Par 12,15
1Par 3,24
1Par 1,47
1Par 1,50
1Par 1,51
1Par 18,5
1Par 18,7
1Par 18,8
1Par 18,9
1Par 18,10
1Par 18,10
1Par 19,16
1Par 19,19
1Par 18,3
1Par 4,37
1Par 1,1
1Par 1,46
1Par 8,21
1Par 26,32
1Par 9,12
1Par 8,3
1Par 7,12
1Par 24,30
1Par 27,25
1Par 4,36
1Par 9,12
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de la vostra haretat.” 19 Jatsia
“Lo Senyor de les compayas diu
éser pocha cosa devant tu e per
tu adificarias a ell casa, e per
E quant se’n fóran anats e hagéran
a la batalla. 8 E com Daviu hac
era duch de aquells. 17 E com
que la paraula de Joab, e obtench
trop règeument, com yo he fet
e diges a Daviu: “Nostro Senyor diu
ell dix a ell: –Nostro Senyor diu
Yo doneré volenter a tu tot
e has fetes moltes batalles, e per
Banan no hagéran molts fills e per
no havia fill primer angenrat e per
e ancara no havia complit sobre
sobra los fills de Israell, e per
[*] e molt abondament. 3 E part
regnà per ell Baalanan, fill de
Daviu tramès a él sos misatges per
tremesos aquets misatges a tu per
dels fills de Amon, per ço que ells
temps, e sos frares vengéran que l’
2 E com los feristeus s’hi foren
Jordà en lo primer mes, con ell ha
angenrà Courà, Eliap, Phelià,
hac nom Ajuth. 47 E com fo mort
con fo mort Balanan, regnà per ell
fila de Mesaab. 51 E com fo mort
de Damasch vengéran per fer ajuda a
qualls havían los servesialls de
e de Semín, qui éran ciutats de
Daviu havia vensuda tota la host de
cor él havia sobramuntat e vensut
cor lo rey Tou era anamich de
hi era príncep de la cavaleria de
de la host. 19 E com los servens de
En aquell matex temps, vensé Daviu
fo fill de Anlon, qui fo fill de
1
46 E morí Huzan, e regnà per ell
e Elionay e Zelecay e Beliell 21 e
lurs frares, qui éran de molt fort
de la casa de nostro Senyor. 12 E
quint. 3 E los fills de Bale fóran
Hafasan éran fills de Baÿm, fill de
30 Los fills de Musí fóran Meolí,
tresaus del rey fo Asmoth, fill de
Ehonay e Jocebà e Asayà e Suchua e
fill de Melquià, e Maasià, fill de

SEVILLA: 1PAR

açò que ells fosen pochs per nonbre e que
açò: ‘Yo presí tu con tu gordaves lo
açò m’has parlat sobre la casa de ton
açò lo teu serfs ha trobada fiance de
açò fet a seber a Daviu, él tramès a ells
açò oyit, él hi tramès Joab ab tota la
açò fou denunciat a Daviu, ell ajustà tot
açò. E com Joab axí defora, environà tot
açò. Jo·t prech que tu tolges lo peccat
açò: ‘Yo do a tu lesta de tres coses, tu
açò: “Tu alig de tres coses la una,
açò. 24 E lo rey dix a ell: –Ja no serrà
açò tu no poràs adificar la casa al meu
açò ells fóran comtats en una compaya e an
açò son para havia ell posat an príncep;
açò, la ira de Déu vench sobra los fills
açò lo nonbre de aquells qui éran astats
açò yo do argent e aur an lo templa de mon
Acobor. 50 E con fo mort Balanan, regnà
aconortar a ell de la mort de son para, e
aconortar tu per amor de ton para? E no·t
aconortasen Hamon. 3 E los prínceps dells
aconsolasen. 23 I él jach ab se muler, la
acostats, qui persegían Seüll e sos fills,
acostumat de créxer sobre las suas ribes,
Acub, Joanan, Dalayà, Anan, e són VII.
Adab, regnà per ell Semlà de Mesrechà. 48
Adad, e la sua ciutat havia nom Phorí, e
Adad, comensàran a ésser duchs en Edom e
Adàdag, rey de Sobà, mas Daviu vensé XXII
Adàdag e portà aquells an Jerusalem. 8 E
Adàdag, molt aram, del qual Selamó féu la
Adàdag, rey de Sobà, 10 ell tremès Aram,
Adàdag, cor lo rey Tou era anamich de
Adàdag. 11 E lo rey Daviu consegrà a
Adàdag, era duch de aquells. 17 E com açò
Adàdag vehéran que éran sobrats per los
Adadàzer, rey de Sabbà, de la regió de
Adahià, qui fo fill de Semrí, qui fo fill
Adam engendrà Seth, e Seth angendrà Enoch,
Adap, fill de Bedap, qui destroví Median
Adarà e Arasà e Samayrath, fills de
adat, e fóran dos mília e DCC prínceps de
Adayà, fill de Joadem, fill de Phazor,
Addar e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e Saphuà e
Ader. 13 Los fills de Naptalín foren
Àder e Jerimuth. Aquests fóran fills de
Adiel, e Jonetan, fill de Ozias, era sobre
Adiell e Ismiel e Banayà. 37 E Zizà fo
Adiell, fill de Jesrà, fill de Mosoŀlom,
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1Par 22,11
Senyor sia ab tu e hages tot bé e adifica la casa al Senyor ton Déu, axí com
1Par 11,8
apellada «ciutat de David». 8 I ell adificà tot antorn la ciutat de Ameŀló, e
1Par 21,26
sicles de argent de dret pes. 26 E adificà aquí un altar a nostro Senyor e
1Par 22,2
que la casa de nostro Senyor fos adificada. 3 Per què Daviu aparalà molt
1Par 22,5
e la casa la qual yo ull qui sia adificada a nostro Senyor deu éser aytall
1Par 22,19
an la archa e an la casa qui és adificada al nom de nostro Senyor. 23,Tit
1Par 29,16
havem aparalada, que casa ne sia adificada al teu sant nom, és de la tua mà
1Par 22,8
batalles, e per açò tu no poràs adificar la casa al meu nom, car tu has
1Par 28,2
las coses qui hi són nesesàries per adificar la casa, 3 mas Déu ha dit a mi:
1Par 17,10
Donchs yo denuncie’t a tu que adificarà a tu una casa nostro Senyor. 11
1Par 17,12
lo regna de aquells. 12 I ell adificarà a mi cassa, e yo fermaré la sua
1Par 22,10
los jorns de la sua vida. 10 E ell adificarà casa al meu nom e serà a mi an
1Par 28,6
ell ha dit a mi: “Salamó, ton fill, adificarà a mi la mia casa e los meus
1Par 17,4
a Deviu, mon serfs: “[*] Tu no adificaràs a mi cassa a habitar, 5 cor yo
1Par 28,3 casa, 3 mas Déu ha dit a mi: “Tu no adificaràs la casa al meu nom, per ço com
1Par 17,25
a la orella de ton serfs que tu adificarias a ell casa, e per açò lo teu
1Par 22,6
Salamó son fill e menà a ell qui adificàs una casa al Senyor Déu de
1Par 22,7
de la mia volentat és astat que yo adificàs una cassa al nom del meu Déu, 8
1Par 28,2 pobla, oyits mi! Yo·m perpencé que adificàs casa a nostro Senyor, en la qual
1Par 14,1
parets e fustés, per ço que ells adificasen a ell una cassa. 2 E Daviu
1Par 6,32
testimoni dentrò que Salamó hach adificat lo templa en Jerusalem, e astave
1Par 22,19
Senyor vostro Déu e levats-vos e adificats santuari al Senyor nostro Déu,
1Par 21,22
loch de la tua era, per ço que yo adifich en aquela un altar a nostro
1Par 29,19
que él los face tots e que adifich la casa de la qual yo he
1Par 7,24
24 E sa filla fo Sarrà, la qual adifichà Beterèn lo Jusà e Asoensera lo
1Par 8,12
Hèber, Misam e Santach. Aquest adifichà Eno e Loth e ses filles. 13 E
1Par 15,1
a sos ops en la ciutat de Daviu e adifichà loch a la archa de Déu, e astès
1Par 28,10 nostro Senyor ha elet tu per ço que adifichs la casa del santuari, conforte’t
1Par 2,29
Abisur. 29 Abisur hach per muler Adigal, de la qual hac Anaoban, Molip. 30
1Par 27,29
pexían an Sarona; e Safat, fill de Adlí, era sobra los bous qui éran en las
1Par 16,4
de nostro Senyor, dells levites qui administrasen e qui hagesen remembrament
1Par 26,12
tots prínceps de les guardes, qui administrasen en la cassa de nostro
1Par 6,32
alogada la archa. 32 E cantaven e administraven devant la archa del
1Par 27,1
e senescals e prebots, qui administraven al rey segons lurs compayas,
1Par 23,32
de Aron, lurs frares, que ells administren en la casa de nostro Senyor.
1Par 8,6
e Huram. 6 Aquests foren fills de Adoch e fóran prínceps de linatga qui
1Par 11,15
què era Daviu, de prop la cova de Adolam. E, com los feristeus ficàran lurs
1Par 8,30
30 e son fill primer angenrat fo Adon, e Sur e Ciys e Bàal e Ner e Nedap 31
1Par 15,3
ell perdurablament. 3 E ell ajustà adonchs tot lo pobla de Israell en
1Par 5,24
Èpher, Jessí, Ebell, [*] Jeremià, Adonià, Jadiel, qui fóran hòmens forts e
1Par 3,2
de Tolomeu, rey de Jesuri; lo quart Adonias, fill de Egich, 3 lo quint
1Par 21,21
de la era e anclinà’s an terra e adorà-lo. 22 E Daviu dix a ell: –Dóna a
1Par 5,25
lurs pares e fahéran fornicacions e adoraren los déus del pobla, la qual cosa
1Par 1,21
Sàleph, Aselimoth, Jare, 21 Aduran, Huzal, Declà, 22 Hebal, Jam,
1Par 6,49
Senyor Déus. 49 E Aron e sos fills aduyen e cremaven ensens sobre l’altar de
1Par 12,17
si vós aguaytats mi per los meus adversaris, con yo no haga peccat en les
1Par 2,24
fo mort Hesrom, Calefs colgà’s ab Afinta. E Hesrom hac Abià per muler e
1Par 11,13
poderosos. 13 E aquest fou an Afís ab Deviu, com los feristeus se
1Par 6,63
del trip de Rubèn e del trip de Agaad e del trip de Sebulon donàran [*]
1Par 29,29
de Natan profeta e an lo volum de Agaad lo veent, 30 e los fets de tot lo
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1Par 27,31
era sobra los àsens. 31 E Jasís de
1Par 5,19
batalla, 19 e geregaven contra los
1Par 5,10
Saül era viu geregaven contra los
1Par 5,20
de Nodap, 20 [*] e preséran los
1Par 2,34
hac un servisial agipcià e hac nom
1Par 26,17
d’orient, e de la part devers
1Par 2,34
e hac files, e hac un servisial
1Par 11,23
de neu. 23 E él aucís un homa de
1Par 17,21
ell desliurà aquell de la terra de
1Par 21,24
a tu tolra e depuys yo oferís [*]
1Par 10,3
fills de Saüll. 3 Lavors fou
1Par 24,31
com los magós sort departia tots
1Par 25,8 CC LXXXVIII. 8 E ells meséran sorts
1Par 12,17
ajustat ab vosaltros, mas si vós
1Par 11,10
dels forts hòmens [*], los quals li
1Par 13,9
con ells fóran venguts a la casa de
1Par 20,1
reys solen anar a batalla, Joab
1Par 22,4
e los hòmens de Tir havían
1Par 13,5
lo pobla de Israell, de Sider e de
1Par 4,32
hagéran Daviu per rey. 32 [*] Etan,
1Par 11,36
fill de Aüra; 36 Fer de Maquís,
1Par 16,5
qui era lo segon a ell. Astablí
1Par 29,20
pares, e anclinàran-se tots e
1Par 16,29
sacrifici e venits denant ell, e
1Par 7,10
fóran Balan e Jeús, Bonramín e
1Par 12,18
valadors, cor lo Senyor ton Déu
1Par 12,33
fóran L mília, e vengéran an
1Par 18,5
de Damasch vengéran per fer
1Par 19,12
vensen a mi, tu seràs a mi en
1Par 18,6
que li donàs dons. E nostro Senyor
1Par 12,17 lurs: –Si vós sots venguts a mi per
1Par 19,19
a ell. E anc puys Síria no volch
1Par 22,17
los prínceps de Ysraell que ells
1Par 5,19
e geregaven contra los agarenchs e
1Par 11,1
1 E tot lo pobla de Israell se
1Par 13,5 lo pobla de Israell. 5 Donchs Daviu
1Par 15,3
a ell perdurablament. 3 E ell
1Par 15,4
lo qual ell li havia aparalat. 4 E
1Par 19,17 com açò fou denunciat a Daviu, ell
1Par 23,2
rey sobre lo pobla de Israell, 2 e
1Par 11,13 Afís ab Deviu, com los feristeus se
1Par 19,7
Medebà. E los fills de Amon se
1Par 12,17
a mi per ajudar, lo meu cor sia
1Par 13,2
les ciutats, per ço que ells sían
1Par 22,2
de la terra de Israell fosen
1Par 1,46
de Moab; e la sua ciutat hac nom
1Par 4,27
tota la sua perentia no poch bastar
1Par 4,41
e astans fóran destroÿts tro
1Par 4,43
e han astat aquí per aquels entrò
1Par 5,9
an un desert e armitatga, entrò
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Agaren era sobra los bous. Tots aquests
agarenchs e ajudaven-los los ytureus e
agarrenchs e ausiéran-los e tolgéranagerenchs e aquells qui éran ab ells, cor
Agernà; 35 e donà-li se filla per muler
agilló estaven IIII e [*], là on era lo
agipcià e hac nom Agernà; 35 e donà-li
Agipta, qui havia V coldos de astetura e
Agipta. 22 E tu has posat lo teu pobla [*]
agradables holocauts. 25 Donchs Daviu donà
agreugada la batalla contra Saüll, e los
agualment. 25,Tit 1 Donchs Daviu e los
agualment per lurs órdens aytenbé lo magor
aguaytats mi per los meus adversaris, con
agudàran a éser lo rey sobre tot Israell
Aguidon, Ozà estès la sua mà que sostengés
agustà la sua host e la forsa de la sua
agustats a Daviu. 5 E Daviu dix: –Salamó,
Agypta entrò alà on ell entrà en Mach, per
Ahèn, Remnon, Sechem, Assan; e axí són V
Ahià feló 37 e Hasray de Carmell; e
Ahiell e Semamoch e Jaell e Machachias e
ahoraren Déu e depuys lo rey. 21 E
ahorats nostro Senyor en la santa belesa.
Ahot e Channà, Jochtan e Tarsís e Tarsat:
ajuda a tu. Donchs Daviu rabé aquells e
ajuda no pas ab dobla cor. 34 E los
ajuda a Adàdag, rey de Sobà, mas Daviu
ajuda, e si los fills de Amon sobren a tu,
ajudà a aquell en totes les coses que ell
ajudar, lo meu cor sia ajustat ab
ajudar als fills de Amon. 20,Tit 1
ajudasen a Salamó son fill: 18 –Vós vehets
ajudaven-los los ytureus e ells nafeus e
ajustà an Habron, e digéran a Deviu: –Nós
ajustà tot lo pobla de Israell, de Sider e
ajustà adonchs tot lo pobla de Israell en
ajustà atresí los fills de Aron e los
ajustà tot lo pobla de Israel e pasà lo
ajustà tots los prínceps [*] e los
ajustàran en aquell loch per batalla, e lo
ajustàran de lurs ciutats e vengéran a la
ajustat ab vosaltros, mas si vós aguaytats
ajustats a nós, 3 e que tornem a nós la
ajustats ensems. E ell astablí de aquells
Ajuth. 47 E com fo mort Adab, regnà per
al nonbre dels fills de Judà. 28 E
al dia de huy. E puys habitàran ells aquí
al die de huy. 5,Tit 1 Rubèn fo lo primer
al flum qui és apellat Eufratren, per ço
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1Par 5,23
1Par 5,26
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1Par 6,78
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e dentrò a Senir e dentrò
flum de Gozan, e an aquí astan tro
tota la obra e en tot quant era obs
de Jordà qui és anvers orient, delà
Senyor, 27 [*] per obrir las portes
nats del pobla de Israel vengéran
los feristeus. 14 Aquests astegéran
los feristeus, ell donà gran salut
Moab, e él devellà e aucís lo lehó
vengéran de Bengamín e de Judà
de nostro Senyor Déu de Israell
ço que no·ns asdevenga axí com fou
la archa de Déu e meséran-la
Banayà e Jaziell, los preveres,
29 E donats a nostro Senyor glòria
les gens, per ço que nós confesem
de nostro Senyor, la qual ell menà
honrats en terra. 9 I he donat loch
anà per axenplar son amperi dentrò
asò fer qui serrà comtat per peccat
com vall, per ço que la plaga ses
e menà a ell qui adificàs una casa
és astat que yo adificàs una cassa
açò tu no poràs adificar la casa
sua vida. 10 E ell adificarà casa
tu e hages tot bé e adifica la casa
menà a Moysès que ell los ansenyàs
e levats-vos e adificats santuari
archa e an la casa qui és adificada
–Nostro Senyor Déus ha dat repòs
30 E los fills de Leví estían
e a cantar a nostro Senyor e atresí
e prebots, qui administraven
les compayes, los quals ministraven
dit a mi: “Tu no adificaràs la casa
que casa ne sia adificada
donàran lur mà e sotsmeséran-se
Israell, de Sider e de Agypta entrò
de Bengamín [*] ab los seus lochs,
angenrà Heŀles, Heŀles angenrà
de Johatan. 40 E Sobal engenrà
cascun an son die le antrada dels
Math; [*] de Masay; 36 e Masay, de
e Barachias, fill de Assà, fill de
donàran a ells Hebron [*] e aqueles
die. 24 Aquí havia portés devers
que la archa de Déu sia portada per
engenrà Ephac, Èfer, Henoch, [*]
[*] fóran: Asaell, frare de Joab, e
sobre CCC, nafrats una vegada. 12E
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al munt de Hermon, cor ells éran fort
al die de huy. 6,Tit 1 Los fills de Levý
al sante sentorum, per ço que pregasen
al trip de Rubèn, Bòzor e Jasa [*] 79 e
al matí com seria temps. 28 De aquell
al rey en Habron. E Daviu féu ab éls
al mix loch del camp e defaséran aquell. E
al seu pobla. 15 E III dels XXX prínceps
al mix loch de la sisterna en temps de
al defeniment un Daviu astava. 17 E Daviu
al loch qui és a ella aparalat, 13 per ço
al comensament, con nos ferí, per ço con
al mix loch del tebernacle que Daviu havia
al cantar contínuament ab trompa devant l’
al seu nom, levats sacrifici e venits
al teu sant nom e que·ns alegrem en los
al pobla de Israel. 41 E aprés él, Heman e
al meu pobla de Israell [*]. 10 [*] e
al flom de Eufratres. 4 Donchs Daviu pres
al pobla? 4 Mas la paraula del rey val més
al pobla. 23 Lavors dix Ornam a Daviu:
al Senyor Déu de Israell. 7 E Daviu dix a
al nom del meu Déu, 8 mas nostro Senyor ha
al meu nom, car tu has ascanpada molta
al meu nom e serà a mi an fill e yo seré a
al Senyor ton Déu, axí com ell ho ha
al pobla de Ysraell. Conforte’t e fé
al Senyor nostro Déu, enaxí la archa de la
al nom de nostro Senyor. 23,Tit 1 Donchs
al seu pobla [*] e habitació en Jerusalem
al matí a confesar e a cantar a nostro
al vespra, 31 aytenbé an la oferena dels
al rey segons lurs compayas, qui antraven
al rey, e los conestables e los senescals
al meu nom, per ço com tu ést astat hom
al teu sant nom, és de la tua mà e totes
al rey Salamó. 25 Donchs, nostro Senyor
alà on ell entrà en Mach, per ço que ell
Alàmath ab los seus lochs, Anatoth ab los
Alasà, 40 Elesà angenrà Sisamoy, Sisamoy
Alaym, [*] Ebal, Sephí, Onayr. E Sebeon
alberchs de nostro Senyor. 20 E Finès,
Alcanà; e Elcanà, de Joell; e Joel, de
Alcanà, lo qual habità en los palaus de
alçàrias e aquels mases qui hi éran angir
alcuna part dels IIII vens, ço és, a
alcuns, sinó per los fills de Levý, los
Aldaà. Tots aquests són fills de Secutà.
Aleanan, frare de son avonclo, de Batleem,
Aleatzar, fill de son avonclo Eatoch, qui
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1Par 23,21
1Par 24,1
1Par 24,3
1Par 24,4
1Par 24,4
1Par 24,5
1Par 24,6
1Par 24,28
1Par 19,10
1Par 16,10
1Par 29,17
1Par 29,9
1Par 15,16
1Par 29,22
1Par 16,35
1Par 16,32
1Par 16,31
1Par 15,25
1Par 15,28
1Par 28,18
1Par 28,4
1Par 28,6
1Par 7,21
1Par 28,4
1Par 7,40
1Par 9,22
1Par 16,13
1Par 16,41
1Par 23,4
1Par 28,4
1Par 11,17
1Par 29,5
1Par 12,9
1Par 7,8
1Par 26,25
1Par 27,16
1Par 11,32
1Par 21,11
1Par 3,23
1Par 15,8
1Par 2,41
1Par 23,29
1Par 18,15
1Par 21,10
1Par 18,10
1Par 8,31
1Par 11,21
1Par 12,18
1Par 15,16
1Par 19,4
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e Mosí. Los fills de Moolí fóran
fills de Aron fóran Nedap e Abiüd e
so és, Sadoch, dels fills de
segons lur servey. 4 E los fills de
aquells, ço és, als fills de
de Déu éran aytanbé de la casa de
totes les altres dels fills de
Jacur e Hebrí. 28 E Moolí, fill de
de la part derrera contra ell, ell
aquells qui quéran nostro Senyor se
cors e ames simplea, un yo, qui són
ab lur cor; e lo rey Daviu se n’
e an senbes, per ço que lo so de
devant nostro Senyor ab gran
confesem al teu sant nom e que·ns
[*] la mar antrò a la sua planea,
fundà la terra que no·s mogés. 31
de la casa de Obededon ab gran
la archa de nostro Senyor ab gran
de àngells qui astesésan lurs
lo Senyor Déus de Israell ha mi
casa e los meus atris, car yo he
fill, 21 [*] e Èser, son fill, e
prínceps del trip de Judà, e ha
prínceps de lur linatga e fóran
testimoni. 22 Tots aquests fóran
e los fills de Jacob són los seus
Heman e Ydicun e a tots los altres
mília hòmens. 4 E de aquests foren
de Ysraell perdurablament; e ha
17 e desigava aygua e dix: –Si
per les mans dels mestres. E si
Èser era príncep e Obdias lo segon,
de Bècher fóran Zamichàs e Joàs e
era [*] del tresor. 25 E son frara
sobra los fills de Rubèn, era
e Asimoch e Bendó Benemich e
a ell: –Nostro Senyor diu açò: “Tu
Sesà, e són VI. 23 Naarià angendrà
ço és, de C XX. 8 E dells fills de
angenrà Ycamià, Ycamià engenrà
los crespells e sobre les coses
host príncep. E Josefat, fill de
‘Yo do a tu lesta de tres coses, tu
Sobà, 10 ell tremès Aram, son fill,
e Bàal e Ner e Nedap 31 e Gebeor e
[*], emperò ell no era vengut entrò
pau sia a tu, pau sia a tu, pau sia
ab perxes. 16 E com Daviu dix
de les natges de ells antrò

SEVILLA: 1PAR

Aleatzar e Cis. 22 E Eleatsar morí e no
Aleatzar e Ytamar. 2 E Nedap e Abiüd
Aleatzar, e Achimàlech, dels fills de
Aleatzar fóran atrobats molt més an
Aleatzar, XVI prínceps per lurs compayes,
Aleatzar com dels fills de Ytamar. 6 E
Aleatzar, e una altra casa que havia
Aleatzar, qui no havia fills. 29 E lo fill
alegí los pus forts hòmens de tot lo pobla
alegra. 11 Quirets nostro Senyor e la sua
alegra en la simplea de mon cor, he
alegrà de molt gran goix. 10 E beneý
alegrance sonàs an alt, 17 ells
alegre, e untàran la segona vegada Salamó,
alegrem en los teus dictats. 36 Beneÿt sia
alegren-se los camps, e totes les coses
Alegren-se los cells e asbelesque’s la
alegria. 26 E com oÿsen los levites qui
alegria, e ab so de butsines e de tronpes,
ales e qui cobrisen la archa de la
alet de tota la casa de mon para, per ço
alet aquell en mi an fill e yo seré a él
Alet, son fill; e los hòmens de Get d’
aleta de la casa de Judà la casa de mon
alets e molt forts duchs de duchs. Lo
alets en portés per portes, qui éran CC
alets. 14 Cor ell és lo Senyor nostro Déu,
alets, cascú per son nom, a confesar
alets e depertits an lo servey de la casa
alets prínceps del trip de Judà, e ha
algú donava a mi aygua de la sisterna de
algú hi ofer de grat, él complescha huy se
Aliap lo ters, 10 e Asiasmanà lo quart,
Aliàtser e Elionay e Jamrí e Germoth, Abià
Aliàtzer, qui hac un fill per nom Rabià, e
Aliàtzer duch de Zecrí; sobre los fills de
Alibà e Salabenich. 33 Los fills de Senín,
alig de tres coses la una, aquella que
Aliornachí, Sodechias, Etrincham, e són
Alisafam fo príncep Sameÿas, e sos frares,
Alisamà. 42 [*] frare de Geremael,
alises e sobra la paella e sobre tot pes e
Aliüd, era sobra los notaris. 16 E Sadoch,
alix de aquestes tres aquella que tu
all rey Daviu, que ell demenàs a ell pau,
Allor e Sècher e Machelot. 32 E Matelot
alls tres [*]. 22 E Beneniab, fill de
alls teus valadors, cor lo Senyor ton Déu
alls prínceps dels fills de Leví que ells
alls peus, e despuys él los ne lexà anar.
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1Par 24,1
1Par 7,8
1Par 8,36
1Par 6,31
1Par 11,29
1Par 4,43
1Par 5,1
1Par 5,16
1Par 6,61
1Par 6,62
1Par 6,64
1Par 6,77
1Par 9,25
1Par 10,1
1Par 10,9
1Par 11,10
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 17,6
1Par 19,4
1Par 19,19
1Par 21,2
1Par 24,4
1Par 24,4
1Par 26,13
1Par 26,13
1Par 28,8
1Par 28,15
1Par 28,17
1Par 28,17
1Par 29,2
1Par 29,2
1Par 29,8
1Par 15,16
1Par 16,39
1Par 21,29
1Par 6,49
1Par 6,49
1Par 16,40
1Par 21,18
1Par 21,22
1Par 21,26
1Par 21,26
1Par 21,30
1Par 22,1
1Par 28,18
1Par 2,19
1Par 2,26
1Par 4,5
1Par 11,8
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24,Tit 1 Aquestes parts seran
Jamrí e Germoth, Abià e Amathoth e
engenrà Jonadà, e Jonedà angenrà
Senyor Déus, depuys que li hagéran
Enanthot, 29 e Sabatoy de Soch, e
éran romasos, qui éran ascampats
per la magoria, mas donàran-ho
e an tots los lochs de Saron entrò
e cognacions. 61 E donaren
la meytat del trip de Manasès, 62 e
64 E los fils de Israel donàran
ab tots los lurs lochs. 77 E
astaven an les viletes e venían
e los fills de Israel fusquéran
en los temples dels lurs déus e
segons la paraula que él dix
en totes las regions de Israell e
regions de Israell e als preveres e
parlé yo a u dels jutges de Israel,
Hamon tunsurà lo cap e la barba
E anc puys Síria no volch ajudar
de Israell. 2 E Daviu dix a Joab e
e ell departí aquells, ço és,
XVI prínceps per lurs compayes, e
las sorts fóran meses egualment
fóran meses egualment als pochs e
la bona terra e que lexets aquela
les obres. 15 E donà aur per mesura
a les culeres e a les ampoles e
ansensós qui éran d’aur molt pur e
fer los vaxells de aram, e ferra
ferra als vaxells de ferra, e fusts
C mília de ferra. 8 E tots aquells
ço que lo so de alegrance sonàs an
la archa de nostro Senyor en un
éran en aquela tempestat en una
aduyen e cremaven ensens sobre l’
un sa feya lo holocaust sobre lo
sacrificis a nostro Senyor sobre l’
que Daviu anàs e que bastís un
per ço que yo adifich en aquela un
de dret pes. 26 E adificà aquí un
que ell anvià del cell sobre lo
30 E Daviu no poch anar a l’
és la casa de nostro Senyor, aquest
argent. 18 E donà aur molt pur a l’
19 E com fo morta Asubà, pres
Aram, Asson, Achià. 26 E puys pres
mulers: la una havia nom Halaà, la
de Ameŀló, e Joab bastí tota la
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alls fills de Aron. Los fills de Aron
Almetan. Tots aquests fóran fills de
Almod e Azimoch e Azamrí, [*] engendrà
alogada la archa. 32 E cantaven e
Aloy de Cahoc, 30 e Macarey de Netefach, e
als amolechites, e han astat aquí per
als fills de Josep, qui era son germà,
als térmens seus. 17 E tots aquests fóran
als fills de Cahat qui éran romasos, de
als fills de Gerson, per les lurs
als levites ciutats ab lurs lochs, 65 e
als fills de Merarí qui éran romasos del
als disaptes d’un temps en altre. 26 E a
als falisteus e caygéran nafrats en lo
als lurs pobles. 10 E consegràran las sues
als fills de Israell. 11 E aquest és lo
als preveres e als fills de Leví, qui
als fills de Leví, qui habiten an los
als quals yo havia menat que ells
als misatges de Daviu e tellà’n a ells
als fills de Amon. 20,Tit 1 Esdevenchals prínceps dels pobles: –Anats e
als fills de Aleatzar, XVI prínceps per
als fills de Ytamar per lurs compayes e
als pochs e als grans per lurs compayes en
als grans per lurs compayes en cascuna de
als vostros fills aprés de vós
als canalobres de làntea e las lus
als ansensós qui éran d’aur molt pur e
als lehonets d’aur, segons la calitat de
als vaxells de ferra, e fusts als vaxells
als vaxells de fusts, e pedres de diverses
als quals fóran trobades pedres preciosas,
alt, 17 ells astablíran, donchs, dels
alt loch qui era an Gabeon, 40 per oferir
alta muntanya de Gabeon. 30 E Daviu no
altar de nostro Senyor, un sa feya lo
altar de la timiama en tota la obra e en
altar de l’holocaust contínuament, a matí
altar a nostro Senyor en la erra de Ornan
altar a nostro Senyor, anaxí anperò que tu
altar a nostro Senyor e oferí holocausts e
altar del sacrifici. 27 E lavors nostro
altar per pregar a nostro Senyor, cor ell
altar és an holocaust en lo pobla de
altar en què hom cremava l’ansens, per ço
altra muler qui era apellada Chayp e
altra [*] Geramael qui havia nom Aterià,
altra Naarà. 6 E Naarà anfentà Ozam,
altra part de la ciutat. 9 E David
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1Par 14,14
demenà de consell nostro Senyor
1Par 16,20
20 ells pesàran de una gent en
1Par 16,20
una gent en altra e d’un regna an
1Par 17,21
de les nostres orelles. 21 E qual
1Par 19,6
injúria a Daviu, Hamon e tot l’
1Par 19,11
los sirihenchs, 11 e liurà tota la
1Par 20,5
e humilià aquells. 5 Ell féu
1Par 20,6
axí gros com lis de texidor. 6 E
1Par 24,6
dels fills de Aleatzar, e una
1Par 27,4
del segon mes, e havia aprés si un
1Par 28,17
ço és, un pes entra la u lehó e l’
1Par 14,13 qualls Daviu menà ésser cremats. 13
1Par 9,25
venían als disaptes d’un temps en
1Par 10,8
e habitaren an aquelles. 8 E an l’
1Par 17,20
és nul hom senblant a tu, e no és
1Par 14,3
seu regna era axelsat [*]. 3 E pres
1Par 16,41
él, Heman e Ydicun e a tots los
1Par 22,15
péra, e has mestres de fusta e
1Par 23,17
fo lo primer; e Eliàtzer no hac
1Par 23,31
disaptes e an callendes e an les
1Par 24,5
5 E axí ell departí les unes e les
1Par 24,6
una casa qui era sobra totes les
1Par 28,16
e atresí li donà argent a les
1Par 12,32
prínceps ab lurs hòmens. Tots los
1Par 24,6
casa que havia desots si tots los
1Par 1,51 hy hac reys: duch de Termà, duch de
1Par 4,7
7 Halaà anfentà Sàrrech, Iser,
1Par 21,20
e fills qui éran ab ell, ells se
1Par 28,11
la canbra e dels lits en los lochs
1Par 12,8
fugíran de Gatdi ab ell, com él se
1Par 9,42 Tarà. 42 E Azà engenrà Jerà; e Arà,
1Par 8,35
35 Los fills de Micam foren Fiton,
1Par 1,36 Omer, Sephí, Jothan, Conès, Thanà,
1Par 7,35
foren Sufà e Jennà e Seŀles e
1Par 6,7 angenrà Marayot. 7 Marayot angendrà
1Par 6,7
7 Marayot angendrà Amarias,
1Par 6,52 52 Sarayà, de Marayot; Marayot, de
1Par 6,52
de Marayot; Marayot, de Amarias;
1Par 23,19
de Hebron: Zariau fo lo primer;
1Par 6,46
de Helquià; 46 e Helquià, de
1Par 6,46 Helquià; 46 e Helquià, de Amasay; e
1Par 2,17
Assael, III. 17 Abigail anfentà
1Par 6,45
de Hasabià; [*] de Asbí; e Asbí, de
1Par 6,45
[*] de Asbí; e Asbí, de Amasià; e
1Par 3,12
Occusimà engendrà Johàs. 12 E
1Par 6,11 en Jerusalem. 11 E Azarias engendrà
1Par 6,11
11 E Azarias engendrà Amasias,
1Par 24,23
[*]. 23 E Jerian, son fill, ço és,
1Par 9,31
dells preveres feien [*]. 31 E
1Par 7,8
e Elionay e Jamrí e Germoth, Abià e
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altra vegada, e nostro Senyor dix a Daviu:
altra e d’un regna an altra pobla. 21 Él
altra pobla. 21 Él no sofarí que nagú los
altra és axí com lo teu pobla de Israell?
altra pobla tremeséran mil tallens d’
altra part del pobla desots la mà de
altra batalla contra los feristeus, en la
altra batalla esdevench an Geth, en le
altra casa que havia desots si tots los
altra per nom Machelloth, lo qual
altra. E·trasí ell donà a ell diversos
Altra vegada vengéran los feristeus e
altre. 26 E a aquests IIII fills de Leví
altre dia los filisteus preséran les
altre Déu sinó tu, de tots aquells que nós
altres mulers en Jerusalem e angenrà fills
altres alets, cascú per son nom, a
altres mestres molt savis de totes arts
altres fills, mas los fills de Tobià fóran
altres sollemnitats, segons lo nonbre e
altres compayas entra si per sorts, cor
altres dels fills de Aleatzar, e una altra
altres taules d’ergent; 17 e donà a les
altros trips los lurs consells faéran. 33
altros fills de Ytamar. 7 La primera sort
Alvà, [*] 52 [*] duch de Ellà, duch de
Am. 8 Chus engendrà Enòs, Sobohà e les
amagàran, cor an aquell temps ell batia
amagats e de la casa de median 12 e de
amagava en lo desert, hòmens molt forts e
Amalaach e Zamoch e Zamrí, e Zamrí engenrà
Amàlech e Carrà a Accàs. 36 E Accàs
Amaloch. 37 E Rahuel engendrà Nàath,
Amanà. 36 Los fills de Sufà fóran Sue,
Amarias, Amarias angenrà Achitop. 8
Amarias angenrà Achitop. 8 Achitob angenrà
Amarias; Amarias, de Acithob; 53 Achitob,
Amarias, de Acithob; 53 Achitob, de
Amarias fo lo segon; Jaell, lo ters;
Amasay; e Amasay, de Boní; e Boní, de
Amasay, de Boní; e Boní, de Sòmer; 47
Amasià, e fo pare de aquest Gèter
Amasià; e Amasià, de Helquià; 46 e
Amasià, de Helquià; 46 e Helquià, de
Amasias, fill de Joàs, lo qual angenrà
Amasias, Amasias engenrà Achitop, 12
Amasias engenrà Achitop, 12 Achitop
Amasias, lo segon; Jasiell, lo ters;
Amathaties, del linatga de Leví, primer
Amathoth e Almetan. Tots aquests fóran
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1Par 4,34
Mosobolí, Genilech e Jozà, fill de
1Par 11,8
ell adificà tot antorn la ciutat de
1Par 16,36
E tot lo pobla diga:
1Par 13,5
ell entrà en Mach, per ço que ell
1Par 17,5 en cassa de aquel temps ansà que yo
1Par 11,44 Sammà e Jasiell, fill de Bacham de
1Par 29,17
yo sé bé que tu proves los cors e
1Par 27,33
del rey, e Cuchí de Araach era
1Par 3,5
quatre fóran de Betsabé, filla de
1Par 6,22
22 Aquests són los fills de Caath:
1Par 13,7
una carreta nova de la casa de
1Par 15,10
10 Dels fills de Osiell fo príncep
1Par 15,11
Esaayà, Joell, Saminà, Eliell e
1Par 10,2
sos fills, ells ausiéran Jonetàs e
1Par 2,10
Ram, Calubí. 10 E Ram angendrà
1Par 2,10
10 E Ram angendrà Aminedap, e
1Par 2,13
primerament Eliap, lo segon
1Par 8,33 Saüll angenrà Jonatan e Melquisue e
1Par 15,2
elegí per portar aquella e per
1Par 11,3
rey en Habron. E Daviu féu ab éls
1Par 15,25
anàran per portar la archa de la
1Par 15,26
qui aportaven la archa de la
1Par 15,29
de rautes. 29 E com l’archa de la
1Par 16,6
ab trompa devant l’archa de la
1Par 23,32
observacions del tebernacle de la
1Par 28,2
en la qual astegés la archa de la
1Par 28,18
ales e qui cobrisen la archa de la
1Par 22,19
nostro Déu, enaxí la archa de la
1Par 7,26
E lo fill de aquest hac per nom
1Par 9,4
e de Manasès. 4 Othei, fill de
1Par 4,43
romasos, qui éran ascampats als
1Par 3,1
fills en Habron: lo primer fo
1Par 3,14
Manasès, 14 Manasès angendrà
1Par 3,14 Manasès, 14 Manasès angendrà Amon,
1Par 6,54
54 E habitàran aquests fills de
1Par 11,39
fill de Aregaray; 39 e Èlzech de
1Par 18,11 de Idomea e de Moab e dels fills de
1Par 19,1
-se que Neàs, rey dels fills de
1Par 19,2
venguts en la terra dels fills de
1Par 19,3
3 E los prínceps dells fills de
1Par 19,7
part devers Medebà. E los fills de
1Par 19,9
dels forts hòmens. 9 E los fills de
1Par 19,11
axí ells anàran contra los fills de
1Par 19,12
a mi en ajuda, e si los fills de
1Par 19,15
aquells. 15 E com los fills de
1Par 19,19
Síria no volch ajudar als fills de
1Par 20,1
e degostà la terra dels fills de
1Par 20,3
a totes las ciutats dels fills de
1Par 19,3
misatges a tu per aconortar tu per
1Par 1,14
Sidònem e Heteu, 14 Jebuseu,
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Amatià; 35 e Joell e Jehu, fill de
Ameŀló, e Joab bastí tota la altra part de
«Amén», e canten a Déu lauor. 37 Donchs
amenàs la archa de Déu de Chariacharim. 6
amené lo pobla dentrò en aquest die de
Amer; 45 e Jadiell, fill de Semrí; e
ames simplea, un yo, qui són alegra en la
amich del rey. 34 E aprés Achitòfel fou
Amiel. 6 Jebar, Elizamà, 7 Elifàlech,
Aminadap fo son fill e fou para de Corrè,
Aminadap, e Ozà e sos frares menàvan la
Aminadap, e sos frares, ço és a seber, de
Aminadap. 12 E dix a ells: –Vós, qui sots
Aminedab e Melquisue, fills de Saüll. 3
Aminedap, e Aminedap angenrà Nason,
Aminedap angenrà Nason, príncep dels fills
Aminedap, lo ters Saman, 14 lo quart
Aminedap e Cisbaal. 34 Lo fill de Jonatàs
aministrar a ell perdurablament. 3 E ell
amistance devant nostro Senyor e ells
amistance de nostro Senyor de la casa de
amistance de nostro Senyor, sacrificàran
amistance de nostro Senyor fo vengude tro
amistance de nostro Senyor e devant nostro
amistance e la costuma del sentuari e la
amistance de nostro Senyor e lo siti dels
amistance de nostro Senyor. 19 «Totes
amistanse de nostro Senyor hi sia dedins
Amiüd e angenrà Elizamà, 27 del qual nasch
Amiüd, fill de Semrí, fill de Omohirí,
amolechites, e han astat aquí per aquels
Amon, qui nasch de Achmós gerrelita, lo
Amon, Amon angendrà Josias. 15 Josias
Amon angendrà Josias. 15 Josias engenrà lo
Amon en los carrés e an los lochs de prop
Amon, e Honoray de Berroch, escuder de
Amon, e axí com dels feristeus e de
Amon, morí e son fill Hamon regnà per ell.
Amon, per ço que ells aconortasen Hamon. 3
Amon dixéran a Hamon: –Tu cuydes que per
Amon se ajustàran de lurs ciutats e
Amon axíran de defora e andresàran lur
Amon, 12 cor Joab dix: –Si los sirienchs
Amon sobren a tu, yo seré a tu en
Amon vehéran que los asirienchs fusquéran,
Amon. 20,Tit 1 Esdevench-se aprés del
Amon. E despuys anà e asagà Rabat, e Daviu
Amon. E depuys ell se’n tornà ab tot lo
amor de ton para? E no·t penses pas que
Amoreu, [*] 15 e Heveu, Azacheu, Sineu, 16
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1Par 18,3
con ell anà per axenplar son
1Par 5,13
habitàran an Bassan. 13 Los frares,
1Par 6,63
Basan XIII ciutats. 63 Los fills,
1Par 4,40
fort bones pastures e bona terra e
1Par 28,17
17 e donà a les culeres e a les
1Par 7,36
fóran Sue, Harmath e Sual e Berí e
1Par 6,2
2 Los fills de Achat fóran aquests:
1Par 23,13
e fóran IIII e. 13 Los fills de
1Par 24,20
éran astats romasos e dels fills de
1Par 26,23
23 e fóran sobra los fills de
1Par 6,3
e Hebron, Oziel. 3 Los fills de
1Par 27,18
los fills de Yssachar era príncep
1Par 23,3
Leví fóran nonbrats de XX anys an
1Par 23,24 casa de nostro Senyor de XX anys an
1Par 23,27 de Leví serà comtat de XX anyns an
1Par 3,4
Donchs sis fills de David nasquéran
1Par 3,4
regnà set anys e sis mesos, e regnà
1Par 4,23
Aquests són los ollés qui astaven
1Par 4,23
astabbilias en la casa del rey e
1Par 4,28
dels fills de Judà. 28 E habitàran
1Par 4,28
E habitàran an Barsabe e Moladà e
1Par 4,29
e an Hasarsual, 29 e en Belaà e
1Par 4,29
29 e en Belaà e an Asòmoch e
1Par 4,30 Belaà e an Asòmoch e an Tolach 30 e
1Par 4,30
e an Tolach 30 e an Batuell e
1Par 4,30
30 e an Batuell e an Normàs e
1Par 4,31
e an Normàs e an Sicalech 31 e
1Par 4,31 an Sicalech 31 e an Betmarchabet e
1Par 4,31 e an Betmarchabet e an Hasarzurín e
1Par 4,31
e an Hasarzurín e an Betbaray e
1Par 4,38
anomenats en les suas parantias e
1Par 5,9
a Nabó e Abelmeon. 9 E habità
1Par 5,9
que és sol ixent, là on hom entra
1Par 5,11
11 E los fils de Gad habitaren
1Par 5,12
Saphan. E Janay e Saffà habitàran
1Par 5,16 companyes, 16 habitàvan en Galaad e
1Par 5,16 16 habitàvan en Galaad e an Basan e
1Par 5,16
e an Basan e an los carrés lurs e
1Par 5,17
los dies de Johatan, rey de Judà, e
1Par 5,20
e Déus oyí’lls, per ço com crèyan
1Par 5,21 ço com crèyan an ell. 21 E preséran
1Par 5,26
de Manasès, e menà’ls en Elà e
1Par 5,26
e menà’ls en Elà e an Habor e
1Par 5,26
e an Ara, e en lo flum de Gozan, e
1Par 6,54
fills de Amon en los carrés e
1Par 6,67
E donàran a ells ciutats a ffúger
1Par 6,71
del trip de Manasès, Gaulon, qui és
1Par 6,76
del trip de Naptalín, Cedes qui és
1Par 7,28
lur poceció e la lur habitació fo
1Par 8,28
lurs compayes, los quals habitàran
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amperi dentrò al flom de Eufratres. 4
amperò, de aquestes, segons les cases e
amperò, de Merarí, per las sues perentias
ampla e [*] abondosa, en la qual ya havían
ampoles e als ansensós qui éran d’aur
Amrà, 37 e Sobor e Hador e Sammà e Salusà
Amram, Assaar, e Hebron, Oziel. 3 Los
Amram fóran Aron e Moysès. E Aron fou
Amram [*]. 21 E Jesias era príncep dels
Amram e de Saart e de Hebron e de Zeziell.
Amran fóran aquets: Aron, Moysès, Maria.
Amrí, fill de Micael; 19 sobre los fills
amunt, e fóran trobats XXVIII mília
amunt. 25 E Daviu dix: –Nostro Senyor Déus
amunt, segons los derers menemens de
an Habron, un regnà set anys e sis mesos,
an Jerusalem XXXIII anys. 5 David angenrà
an las plantacions e en les astabbilias en
an los seus castells, e astegéran aquí. 24
an Barsabe e Moladà e an Hasarsual, 29 e
an Hasarsual, 29 e en Belaà e an Asòmoch e
an Asòmoch e an Tolach 30 e an Batuell e
an Tolach 30 e an Batuell e an Normàs e an
an Batuell e an Normàs e an Sicalech 31 e
an Normàs e an Sicalech 31 e an
an Sicalech 31 e an Betmarchabet e an
an Betmarchabet e an Hasarzurín e an
an Hasarzurín e an Betbaray e an Saarym.
an Betbaray e an Saarym. Aquestes fóran
an Saarym. Aquestes fóran las ciutats e
an les casas de lurs cusineses e fóran
an la terra que és sol ixent, là on hom
an un desert e armitatga, entrò al flum
an la lur regió, en la terra de Basan
an Bassan. 13 Los frares, amperò, de
an Basan e an los carrés lurs e an tots
an los carrés lurs e an tots los lochs de
an tots los lochs de Saron entrò als
an los dies de Gereboam, rey de Israell.
an ell. 21 E preséran an ells e tota lur
an ells e tota lur roba e·ls camells, qui
an Habor e an Ara, e en lo flum de Gozan,
an Ara, e en lo flum de Gozan, e an aquí
an aquí astan tro al die de huy. 6,Tit 1
an los lochs de prop las parantias dels
an Sichèn ab los lurs lochs, en lo munt d’
an Basan, e Asteroth ab los lurs lochs. 72
an Galilea, Hamon, Cariacarim ab tots los
an Batel ab lurs fills, e Noran astech
an Jerusalem. 29 En Gabeon habitaren
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1Par 9,1
[*] la suma de aquells és ascrita
1Par 9,3
Leví e los nathaneus. 3 E astegéran
1Par 9,19 lurs compayes, qui gordaven cascun
1Par 9,23
de la cassa de nostro Senyor e
1Par 9,25
a mixjorn. 25 E lurs frares astaven
1Par 9,33
dells fills de Leví, qui astaven
1Par 10,7
los feristeus vengéran e habitaren
1Par 10,8
e habitaren an aquelles. 8 E
1Par 10,9
les armes, ells lo tremeséran
1Par 10,12
e de sos fills e portàran aquells
1Par 10,12
e soterràran los osos de aquells
1Par 10,12
an Jabès, desots un roura qui era
1Par 11,1
E tot lo pobla de Israell se ajustà
1Par 11,4
tot lo pobla de Israel se n’anàran
1Par 11,4
se n’anàran an Jerusalem, ço és,
1Par 11,7
príncep de David. 7 E David habità
1Par 11,13 hòmens poderosos. 13 E aquest fou
1Par 11,16
la vall de Rafaÿm, 16 e Daviu era
1Par 11,16
16 e Daviu era an lo defaniment e
1Par 11,16
an la astació dels feristeus e era
1Par 11,23
a ell la sua lanse, la qual tenia
1Par 12,15
aquests qui fusquéran, qui éran
1Par 12,20
20 Donchs, com ell se’n fo tornat
1Par 12,23
qui vengéran a Daviu con ell era
1Par 12,23
trensportasen lo regna de Saüll
1Par 12,33
entra les compayas ben savis
1Par 12,33 conbatra fóran L mília, e vengéran
1Par 12,37
aquells qui éran savis e discrets
1Par 12,38
[*] ab acabat cor, e vengéran
1Par 13,2
e als fills de Leví, qui habiten
1Par 13,3 nós no demenam aquella ne requesim
1Par 13,6
Déu de Chariacharim. 6 [*] qui és
1Par 13,8
Déus en tota lur virtut en cans e
1Par 13,8
lur virtut en cans e an rautes e
1Par 13,8
rautes e an seltiris e tenborets e
1Par 13,8
seltiris e tenborets e an cenbes e
1Par 13,11 loch lo «Departiment de Ozà» dentrò
1Par 14,2
nostro Senyor havia confermat ell
1Par 14,4
dells fills qui nasquéran a ell
1Par 14,10
los feristeus e liureràs tu aquells
1Par 14,10
–Vé-hy, cor yo liuraré aquells
1Par 15,16
ascollisen de lurs frares cantós
1Par 15,16
de cant, so és a seber, en rautes e
1Par 15,16
és a seber, en rautes e an arpes e
1Par 15,16 per ço que lo so de alegrance sonàs
1Par 15,18
Tasie. 18 E ab ells lurs frares. E
1Par 15,29
de nostro Senyor fo vengude tro
1Par 15,29
e jugant, e ella meynspresà aquell
1Par 16,3
de brúfoll rostit e sèmola frita
1Par 16,8
apellats lo seu nom e fets conèxer
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an los libres dels reys de Ysraell e de
an Jerusalem dels fills de Judà e dels
an son die le antrada dels alberchs de
an lo tebernacle, cascú per son die. 24
an les viletes e venían als disaptes d’un
an les finestres, per ço que ells servisen
an aquelles. 8 E an l’altre dia los
an l’altre dia los filisteus preséran les
an lur terra per fer-lo soterrar, per ço
an Jabès, e soterràran los osos de aquells
an Jabès, desots un roura qui era an
an Jabès, e degunàran set dies. 13 Donchs
an Habron, e digéran a Deviu: –Nós som ton
an Jerusalem, ço és, an Jebús, un éran los
an Jebús, un éran los gebuseus, qui
an la torra, e per ço fo ella apellada
an Afís ab Deviu, com los feristeus se
an lo defaniment e an la astació dels
an la astació dels feristeus e era an
an Batlem, 17 e desigava aygua e dix: –Si
an sa mà, e aucís aquel ab la sua lanse
an la part de orient e devés ponent. 16 E
an Sicalech, fusquéran a ell del trip de
an Habron, per ço que ells trensportasen
an ell, segons la paraula de nostro
an conbatra fóran L mília, e vengéran an
an ajuda no pas ab dobla cor. 34 E los
an conbatra fóran C XX mília hòmens. 38
an Habron, per ço que fahesen Deviu rey
an los burchs de les ciutats, per ço que
an lo temps de Saüll. 4 E tota la moltitut
an Judea, per ço que aportasen d’equèn la
an rautes e an seltiris e tenborets e an
an seltiris e tenborets e an cenbes e an
an cenbes e an tronpes. 9 E con ells fóran
an tronpes. 9 E con ells fóran venguts a
an aquest present dia de huy. 12 E lavors
an rey sobre lo pobla de Ysraell e que lo
an Jerusalem: Samnà e Soab e Natan e
an la mia mà? E nostro Senyor dix-li:
an la tua mà. 11 E com aquells fóran
an orges de cant, so és a seber, en rautes
an arpes e an senbes, per ço que lo so de
an senbes, per ço que lo so de alegrance
an alt, 17 ells astablíran, donchs, dels
an la segona orda meséran Zacarias e Ben e
an la ciutat de Daviu, Nicoll, filla de
an son cor. 16,Tit 1 Donchs ells
an oliy. 4 E astablí, denant la archa de
an los pobles les sues atrobadures. 9
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1Par 16,14
1Par 16,20
1Par 16,32
1Par 16,34
1Par 16,39
1Par 17,1
1Par 17,2
1Par 17,5
1Par 17,13
1Par 17,13
1Par 17,14
1Par 18,6
1Par 18,7
1Par 19,9
1Par 19,15
1Par 19,15
1Par 20,1
1Par 20,2
1Par 20,3
1Par 20,6
1Par 21,3
1Par 21,13
1Par 21,15
1Par 21,16
1Par 21,20
1Par 21,21
1Par 21,26
1Par 22,1
1Par 22,10
1Par 22,10
1Par 22,16
1Par 22,16
1Par 22,16
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 23,3
1Par 23,4
1Par 23,11
1Par 23,14
1Par 23,24
1Par 23,24
1Par 23,27
1Par 23,28
1Par 23,28
1Par 23,31
1Par 23,31
1Par 23,31
1Par 23,31
1Par 24,4
1Par 24,9

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

nostro Déu, los seus jutgamens són
de una gent en altra e d’un regna
camps, e totes les coses qui són
és bo, cor la sua misericòrdia és
Senyor en un alt loch qui era
casa. 17,Tit 1 Com Daviu habitava
–Tu fé totes les cosses qui són
los lochs del tebernacle, he astat
perdurablament. 13 E yo seré a ell
seré a ell an para i ell serrà a mi
yo astabliré aquel en la mia casa e
que ell havia. 6 E mès los cavalers
de Adàdag e portà aquells
aydar a ells astegéran a una part,
son frare, e·ntràran-se’n
’n an la ciutat, e Joab se’n tornà
anà e asagà Rabat, e Daviu astava
a Melchom de son cap, e trobà
3 E manà-se’n lo pobla qui era
6 E altra batalla esdevench
Senyor crescha lo teu pobla més
són molt grans, que no
E nostro Senyor tramès son àngell
los primés nats caygéran anclinats
éran ab ell, ells se amagàran, cor
a carrera de la era e anclinà’s
nostro Senyor e ell axoyí aquell
de nostro Senyor, aquest altar és
casa al meu nom e serà a mi
e serà a mi an fill e yo seré a ell
arts per fer tota obra 16 en aur e
tota obra 16 en aur e an argent e
16 en aur e an argent e an aram e
sagrats a nostro Senyor seran mesos
Senyor seran mesos an la archa e
de Leví fóran nonbrats de XX anys
de aquests foren alets e depertits
ells fóran comtats en una compaya e
home de Déu, fóran nonbrats
los fils de Leví en lurs linatges e
la casa de nostro Senyor de XX anys
de Leví serà comtat de XX anyns
e en loch de la purificació e
la purificació e an lo sentuari e
e atresí al vespra, 31 aytenbé
de la casa de nostro Senyor, com
Senyor, com an los disaptes e
an los disaptes e an callendes e
de Aleatzar fóran atrobats molt més
9 e la V ª, a Melquià, e la VI,
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an tota la terra. 15 Remembreu’s
an altra pobla. 21 Él no sofarí que nagú
an aquells. 33 Lavòs louaran los futs de la
an lo setgla, 35 e deyts: “O, Déu nostro
an Gabeon, 40 per oferir sacrificis a
an la sua cassa, él dix a Natan profeta:
an ton cor, cor nostro Senyor és ab tu. 3
an tendes 6 ab tot lo pobla de Israel.
an para i ell serrà a mi an fil, e yo no
an fil, e yo no tolré a ell la mia
an lo meu regna [*] perdurablement.’ ” 15
an Damasch, per ço que Síria servís a ell
an Jerusalem. 8 E pres atrasí de Sabat e
an un camp. 10 E con Joab hac entès e vehé
an la ciutat, e Joab se’n tornà an
an Jerusalem. 16 E com lo asiriench vehé
an Jerusalem com Joab ferí Rebat e
an aquella lo pes de un talent de or e
an aquella, e féu pasar sobre ells serres
an Geth, en le quall era un homa [*] qui
an sent dobles que ara no és. Donchs,
an les mans dels hòmens. 14 Donchs nostro
an Jerusalem, per ço que ell lo destrovís,
an terra, i éran vestits de salicis. 17 E
an aquell temps ell batia son forment en
an terra e adorà-lo. 22 E Daviu dix a
an foch, que ell anvià del cell sobre lo
an holocaust en lo pobla de Israell. 2 E
an fill e yo seré a ell an pare. Yo
an pare. Yo fermaré la cadira de son regna
an argent e an aram e an ferra, los quals
an aram e an ferra, los quals no porían
an ferra, los quals no porían éser
an la archa e an la casa qui és adificada
an la casa qui és adificada al nom de
an amunt, e fóran trobats XXVIII mília
an lo servey de la casa de nostro Senyor
an una casa. 12 Los fills de Caath fóran
an lo trip de Leví. 15 Los fills de Moysès
an lurs compayas, e fóran prínceps per lur
an amunt. 25 E Daviu dix: –Nostro Senyor
an amunt, segons los derers menemens de
an lo sentuari e an totes les obres del
an totes les obres del servey del templa
an la oferena dels sacrificis de la casa
an los disaptes e an callendes e an les
an callendes e an les altres sollemnitats,
an les altres sollemnitats, segons lo
an prínceps que los fills de Ytamar, e ell
an Raynan, 10 e la VII, a Accès, e la
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1Par 25,1
e los mestres de la host departíran
1Par 25,6
sots la mà de lur para per cantar
1Par 25,6
e ells éran depertits en cenbes e
1Par 25,6
depertits en cenbes e an seltiris e
1Par 25,6
cenbes e an seltiris e an rautes e
1Par 26,10
e per açò son para havia ell posat
1Par 26,12
e fóran XIII. 12 E fóran departits
1Par 26,18
en la carrera e axí éran de dos
1Par 26,30
totes les obres de nostro Senyor e
1Par 27,5
compaya en lo ters mes, e havia
1Par 27,7
fill, era aprés de ell, e havían
1Par 27,8
lo V príncep en lo V mes, e havia
1Par 27,9
mília hòmens. 9 Lo VI príncep
1Par 27,9
fill de Accès de Tachnà, e havia
1Par 27,10
dels fills de Efraÿm, e havia
1Par 27,11
del linatge de Sèray, e havia
1Par 27,12
del linatga de Bengamí, e havia
1Par 27,13
del linatga de Sèray, e havia
1Par 27,14
dels fills de Efraÿm, e havia
1Par 27,15
del linatga de Gotoniell, e havia
1Par 27,23 no volch nonbrar aquells de XX anys
1Par 27,24
éran astats nonbrats no fo aportat
1Par 27,25
era sobre aquels tresaus qui éran
1Par 27,25
tresaus qui éran an les ciutats e
1Par 27,25
an les ciutats e an les viletes e
1Par 27,29
sobre las bístias qui pexían
1Par 28,1
poderosos e los molt forts qui éran
1Par 28,2
2 Com lo rey fo levat e astech
1Par 28,4
casa de mon para, e [*] ha elet mi
1Par 28,5
elet Salamó, mon fill, que ell sega
1Par 28,6
atris, car yo he alet aquell en mi
1Par 28,6
aquell en mi an fill e yo seré a él
1Par 28,12
de la casa de nostro Senyor e
1Par 28,13 obres de la casa de nostro Senyor e
1Par 29,3
3 E part açò yo do argent e aur
1Par 29,5
per deurar las perets del templa, 5
1Par 29,11
las coses qui són en lo cell e
1Par 29,12
totes les coses, virtut e poder són
1Par 29,22
a nostro Senyor e untàran Sadoch
1Par 29,27
de Israel fóran XL anys: él regnà
1Par 29,28 Jerusalem, XXXIII anys. 28 Él morí
1Par 29,29
en lo libre de Samuel lo veent e
1Par 29,29
e an lo libre de Natan profeta e
1Par 29,30
pasàran desots ell, o en Israell o
1Par 13,12
Daviu temé nostro Senyor, e dix:
1Par 11,6
duch. Donchs, Joab, fill de Servià,
1Par 17,21
solla gent en terra, a la qual Déus
1Par 18,3
de la regió de Hemath, con ell
1Par 19,10 hòmens de tot lo pobla de Israell e
1Par 20,1
terra dels fills de Amon. E despuys
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an lo servey els fills de Asaf, de Heman e
an lur templa de nostro Senyor; e ells
an seltiris e an rautes e an servey de la
an rautes e an servey de la casa de nostro
an servey de la casa de nostro Senyor e de
an príncep; 11 Helechias fo lo segon, e
an portés que fosen tots prínceps de les
an dos per lurs seles. 19 Aquests són los
an lo servey del rey. 31 E Azaries fo
an la sua partida XXIIII mília hòmens. 6
an lur compaya XXIIII mília hòmens. 8
an la sua compaya XXIIII mília hòmens. 9
an lo VI mes era Hyram, fill de Accès de
an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 10
an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 11
an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 12
an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 13
an la sua compaya XXIIII mília hòmens. 14
an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 15
an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 16
an aval, per ço con nostro Senyor havia
an los ascrits del rey Daviu. 25 Sobre los
an les ciutats e an les viletes e an les
an les viletes e an les torres. 26 E Ozií,
an les torres. 26 E Ozií, fill de Chelup,
an Sarona; e Safat, fill de Adlí, era
an la host de Jerusalem. 2 Com lo rey fo
an peus, él dix: –O, mos frares e mon
an rey sobre tot lo pobla de Ysrael. 5 E
an la cadira del regna de nostro Senyor
an fill e yo seré a él an para. 7 E
an para. 7 E fermaré lo seu regna
an los tresaus dels sants. 13 E donà a ell
an tots los vaxells del templa de nostro
an lo templa de mon Déu, lo qual yo he
an qualque loch haurà obra d’aur e là on
an la terra són tuas. Senyor, lo regna és
an la tua mà, en la tua mà és granea e
an bisba. 23 E Salomó sech sobra la cadira
an Habron VII anys, e en Jerusalem, XXXIII
an bona valea, e era ple de dies e de
an lo libre de Natan profeta e an lo volum
an lo volum de Agaad lo veent, 30 e los
an tots los regnes de les terres.
«An qual manera me’n pusch yo portar la
anà primer e fo fet príncep de David. 7 E
anà per desliurar aquella, per ço que·n
anà per axenplar son amperi dentrò al flom
anà contra los sirihenchs, 11 e liurà tota
anà e asagà Rabat, e Daviu astava an
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1Par 21,19
jebuseu. 19 Ladonchs Daviu hi
1Par 1,38
engenrà Johatan, Sobal, Sebeon,
1Par 1,40 Sephí, Onayr. E Sebeon engenrà Ayà,
1Par 18,10 e vensut Adàdag, cor lo rey Tou era
1Par 1,11
11 E Mesraym engendrà Ludín e
1Par 3,24
Phelià, Acub, Joanan, Dalayà,
1Par 1,43
fóran senyors de la terra de Edom,
1Par 11,2
som ton os e te carn. 2 E hir e
1Par 11,18
bagés, lo qual no·n volch beura,
1Par 13,13
la féu portar a la ciutat de Daviu,
1Par 16,21
sofarí que nagú los fahés sobres,
1Par 17,5
pobla dentrò en aquest die de huy,
1Par 17,13
axí com la tolgí a aquell qui fo
1Par 21,24
lo rey dix a ell: –Ja no serrà axí,
1Par 22,5
yo aperaleré totes les coses
1Par 24,2
e Abiüd moriren meyns de fills
1Par 29,25
negun rey no la hac aytal que fos
1Par 4,22
e de l’hom de Felsia, e Segur,
1Par 2,29
per muler Adigal, de la qual hac
1Par 19,4
alls peus, e despuys él los ne lexà
1Par 20,1
cap de l’any, que·lls reys solen
1Par 21,30
de Gabeon. 30 E Daviu no poch
1Par 4,42
42 E dells fills de Simeon
1Par 11,4
e tot lo pobla de Israel se n’
1Par 11,18
qual era a la porta! 18 E levores
1Par 15,25
pobla de Israell e los conestables
1Par 19,11 mà de Abisay, son frara. E axí ells
1Par 19,14
Joab e lo pobla qui era ab ell
1Par 6,10
Joannàs. 10 Joannàs engenrà
1Par 21,18
que ell dixés a Daviu que Daviu
1Par 4,39
39 E levàran-sa, per ço que
1Par 27,12 príncep en lo VIIII mes Abiàzer de
1Par 6,60
lochs, Alàmath ab los seus lochs,
1Par 8,24
e Canan 24 e Henan, Achaalan e
1Par 19,5
ne lexà anar. 5 E quant se’n fóran
1Par 21,2
a Joab e als prínceps dels pobles:
1Par 21,22 en aquela un altar a nostro Senyor,
1Par 15,18 Ben e Jeriel e Semiramoch e Jael e
1Par 19,19
a Deviu e servíran a ell. E
1Par 29,25
se glòria de son regna, tal que
1Par 19,14
los asirienchs a la batalla e
1Par 21,12
fam en la tua terra, o tres mesos
1Par 12,1
en Sicalech, dementra que ell fugia
1Par 12,29
cor gran partida de ells segían
1Par 15,27
entra los cantors. Daviu era
1Par 17,17 donades a mi aytals coses? 17 Més
1Par 22,5
E Daviu dix: –Salamó, mon fill, és
1Par 27,24
hac ells comensats a nonbrar e
1Par 29,1
ha elet Salamó, mon fill, qui és
1Par 21,21
ell axí a ell a carrera de la era e
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anà e féu axí com a Gaad li havia dit a
Anà, Dizon, Èser, Dizan. 39 E Joatan
Anà. E Annà angenrà Dizson. 41 E Dizson
anamich de Adàdag. 11 E lo rey Daviu
Anamín, Laabín, Nephtoín, 12 Pherusín,
Anan, e són VII. 4,Tit 1 Judes angendrà
anans que hagesen reys los fills de
anans-de-hir, com Seül regnava encara
anans sacrificà aquela a nostro Senyor 19
anans la mès en la casa de Obededon de
anans blasmà los reys per ells. 22 “No
anans en tota horra, mudats los lochs del
anans de ell. 14 E yo astabliré aquel en
anans te’n donaré aytant argent com ella
anans de la mia mort. [*] 6 E apellà
anans que lur para, e Eleatzar e Ytamar
anans de Israell. 26 Donchs Daviu, fill de
Anant, los quals fóran prínceps en Moab, e
Anaoban, Molip. 30 Nadap angendrà Sàlep,
anar. 5 E quant se’n fóran anats e
anar a batalla, Joab agustà la sua host e
anar a l’altar per pregar a nostro
anàran en lo munt de Sir D hòmens. I éran
anàran an Jerusalem, ço és, an Jebús, un
anàran III forts hòmens per mix las tendas
anàran per portar la archa de la amistance
anàran contra los fills de Amon, 12 cor
anàran contra los asirienchs a la batalla
Anarias. Aquest fo prevera e usà de l’
anàs e que bastís un altar a nostro Senyor
anasen en Gidor dentrò a l’orient de la
Anathoch, del linatga de Bengamí, e havia
Anatoth ab los seus lochs; e totes
Anatothià 25 e Zepdarà e Phariel, los
anats e hagéran açò fet a seber a Daviu,
–Anats e nonbrats lo pobla, de Bersabe
anaxí anperò que tu·n prengues aytant
Anay e Eliap e Beneÿas e Masias e
anc puys Síria no volch ajudar als fills
anc negun rey no la hac aytal que fos
ancalsàran aquells. 15 E com los fills de
ancalseran tu los teus anemichs e tu
ancara a Saüll, fill de Cis; tots ells
ancara la casa de Saüll. 30 E dels fills
ancara vestit de una vestidura de lin qui
ancara, asò has vist éser pocha cosa
ancara petit enfant e delicat, e la casa
ancara no havia complit sobre açò, la ira
ancara infant e tenra, e la obra és gran e
anclinà’s an terra e adorà-lo. 22 E
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1Par 13,9
era jova e seltant, havia un poch
1Par 29,20
lo Senyor, Déu de lurs pares, e
1Par 21,16
E ell e los primés nats caygéran
1Par 19,9
fills de Amon axíran de defora e
1Par 6,73 Chades e Daberith, [*] 73 Armoth e
1Par 14,11
Senyor ha departits los meus
1Par 17,8
anest, e yo he morts tots los teus
1Par 17,10
[*]. 10 [*] e humilié tots los teus
1Par 21,12 o tres mesos ancalseran tu los teus
1Par 22,9
cor yo feré aquell reposar tots sos
1Par 22,18
parts e ha liurats tots nostros
1Par 17,8
8 e yo fuy ab tu en qualque loch tu
1Par 2,25
25 Ismael, qui era lo primer
1Par 2,16
fóran Seruyà, Abigalil. Servià
1Par 2,17
Joab, Assael, III. 17 Abigail
1Par 2,46
46 Efè, concupina de Calefs, e
1Par 2,48 Sàaf. 48 Maahà, concupina de Calef,
1Par 4,6
Halaà, la altra Naarà. 6 E Naarà
1Par 4,7
Aquests són fills de Naarà. 7 Halaà
1Par 7,14
Esriel, e la sua druda fo síria e
1Par 7,18
de Manasès. 18E se sor fo regina e
1Par 7,23
jach ab se muler, la qual consebé e
1Par 8,29 Jerusalem. 29 En Gabeon habitaren
1Par 21,12
gran mort en la tua terra e que l’
1Par 21,15
15 E nostro Senyor tramès son
1Par 21,15
la granea del mal, e menà a l’
1Par 21,15
ces d’equí avant la tua mà. E l’
1Par 21,16
16 E Daviu lavà los ulls e vehé l’
1Par 21,18
teu pobla no sia pas ferit. 18 E l’
1Par 21,20 E com Ornan hac regardat e vist l’
1Par 21,27 27 E lavors nostro Senyor menà a l’
1Par 21,30
pahor, cor él veé lo coltell de l’
1Par 28,18
fos feta semblance de carreta de
1Par 1,1
1 Adam engendrà Seth, e Seth
1Par 1,2
e Seth angendrà Enoch, 2 Enoch
1Par 1,2 2 Enoch angendrà Cayinan, e Caynan
1Par 1,17 Aradiu, Samareu, Hemateu. 17 E Sem
1Par 1,20
depertida la terra [*]. 20 E Jectan
1Par 1,24
Ofir, Hevilà, Jobam [*]. 24 E Sem
1Par 2,10
Geramael, Ram, Calubí. 10 E Ram
1Par 2,11
dels fills de Judà. 11 Nason
1Par 2,11 11 Nason angendrà Salmon, Selmon
1Par 2,12 Baós, 12 Baós engendrà Obet, Obet
1Par 2,13 Obet, Obet angendrà Ysay, 13 Ysay
1Par 2,18
de la qual angenrà Enoch, e Enoch
1Par 2,20 e engendrà de aquela Hur. 20 E Hur
1Par 2,20
Hur. 20 E Hur angendrà Urí, e Urí
1Par 2,21
hac LX anys pres-la per muler e
1Par 2,24
E Hesrom hac Abià per muler e
1Par 2,27
de Onam. 27 E los fills que Aram
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anclinada la archa. 10 E nostro Senyor fo
anclinàran-se tots e ahoraren Déu e
anclinats an terra, i éran vestits de
andresàran lur host de prop la porta de la
Anem ab tots los lochs de aquests. 74 E
anemichs per la mia mà, axí com són
anemichs devant tu, e he fet a tu gran
anemichs. Donchs yo denuncie’t a tu que
anemichs e tu fugiràs, o per cert III dies
anemichs qui li seran antorn, e per
anemichs en les nostres mans, e que tota
anest, e yo he morts tots los teus
anfant de Hesrom, engendrà primerament Ram
anfentà Abisay, Joab, Assael, III. 17
anfentà Amasià, e fo pare de aquest Gèter
anfentà Haram, Mosà e Tezez. E Haram
anfentà Tàber, Taranà. 49 Aph, para de
anfentà Ozam, Hèpher, Teman e Astarí.
anfentà Sàrrech, Iser, Am. 8 Chus engendrà
anfentà Maquir, para de Galaad. 15 E
anfentà un bel homa, so és, Abiàser, e
anfentà un fill, e apelà lo nom de aquel
Angabeon, e lo nom de sa muler Maachà, 30
àngell de nostro Senyor aucia los fills de
àngell an Jerusalem, per ço que ell lo
àngell qui la destrovia e dix-li:
àngell de nostro Senyor estava prop la era
àngell de nostro Senyor qui astava entra
àngell de nostro Senyor menà a Gaad que
àngell, e IIII e fills qui éran ab ell,
àngell que ell tornàs son coltell en sa
àngell de nostro Senyor. 22,Tit 1 Daviu
àngells qui astesésan lurs ales e qui
angendrà Enoch, 2 Enoch angendrà Cayinan,
angendrà Cayinan, e Caynan angendrà
angendrà Malaell; e Malael, Gèrrech; 3 e
angendrà Elay, Asur, Arfaxath, Luud, Aram.
angendrà Elmodach, Sàleph, Aselimoth,
angendrà Arphaxath, Sàlem, 25 Hèber,
angendrà Aminedap, e Aminedap angenrà
angendrà Salmon, Selmon angendrà Baós, 12
angendrà Baós, 12 Baós engendrà Obet, Obet
angendrà Ysay, 13 Ysay angendrà
angendrà primerament Eliap, lo segon
angendrà Jèfar, Sodab, Ardon. 19 E com fo
angendrà Urí, e Urí angendrà Basalael. 21
angendrà Basalael. 21 E puys Hesrom colgà
angendrà de ella Segub. 22 E Segub
angendrà de aquella Assur, para de Tachue.
angendrà primerament de Ysmaell fóran
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1Par 2,28 fóran Mahon, Yamín, Àchac. 28 Onam
1Par 2,28 Onam angendrà Semey, Jadà; Semey
1Par 2,30 qual hac Anaoban, Molip. 30 Nadap
1Par 2,31
31 Ephaym engendrà Jesí, Jesí
1Par 2,33
morí que no hac infans. 33 Jonatan
1Par 2,35
35 e donà-li se filla per muler e
1Par 2,36
36 E Eter angenrà Nathan, Nathan
1Par 2,37
37 Sabad angenrà Ophilal, Ofilal
1Par 2,38
Ofilal angendrà Obet, 38 Obet
1Par 2,38 Obet, 38 Obet angendrà Hieu, Hieu
1Par 2,43 Mererà, para de Hebron. 43 E Hebron
1Par 2,44
Sàraam, para de Jerchaam, Ràcom
1Par 2,45 Ràcom angendrà Semey. 45 Semey
1Par 2,45
45 Semey angendrà Maon, Maon
1Par 2,47
E Haram engendrà Joser. 47 Jadon
1Par 2,49 de Maglennà e para de Gabeà. Caleb
1Par 2,53
e de la conexensa de Cariacarim, e
1Par 3,1
del para de Recap. 3,Tit 1 Devid
1Par 3,10 Roboam, Roboam angenrà Abià, Abià
1Par 3,11
Asà engendrà Josefat, 11 Josefat
1Par 3,11
11 Josefat angendrà Joram, Joram
1Par 3,12
qual angenrà Atzaries, e Atzaries
1Par 3,13
angendrà Jonetam, 13 Jonetam
1Par 3,14
engendrà Manasès, 14 Manasès
1Par 3,14 14 Manasès angendrà Amon, Amon
1Par 3,17
Jaconias e Sedesias. 17 E Jaconies
1Par 3,21
e són cinc. 21 Hananias
1Par 3,21
Falatias angenrà Jezehias, Jezehias
1Par 3,21
Rafahies engendrà Ernan, Ernan
1Par 3,23
Sefay, Sesà, e són VI. 23 Naarià
1Par 4,1
Anan, e són VII. 4,Tit 1 Judes
1Par 4,4
germana havia nom Asafiní. 4 Fimel
1Par 4,4 Fimel angendrà Godor [*] Èser; Èser
1Par 4,11
volia. 11 E Caleph, frara de Suà,
1Par 4,12
qui fo para de Esrom. 12 Esrom
1Par 4,13
són los hòmens de Rahà. 13 Conès
1Par 4,14 engenrà Hachir e Mahonich. 14 Achir
1Par 4,15
15 E Caleph, fill de Sofonià,
1Par 4,17
e Serià e Asirael. 17 E Esraell
1Par 4,18
qui fo para de [*] Zochó. Zochó
1Par 4,26
Masmà fo fill de Selum. 26 Masmà
1Par 5,5 Michà, e Michà angenrà Reyà, e Reyà
1Par 5,6
e Reyà angendrà Bàal, 6 e Bèal
1Par 6,4
Abiüd, Eleatzar, Ytamar. 4 Eleatzar
1Par 6,6
Bocrí, e Brocrí engendrà Ozí. 6 Ozí
1Par 6,7 Zaraÿas angenrà Marayot. 7 Marayot
1Par 6,9
Achimàs engenrà Atzarias, Atzarias
1Par 6,13
Sadoch angenrà Seŀlum, 13 Seŀlum
1Par 6,14 Helcias engenrà Azarias, 14 Azarias
1Par 6,14 Azarias angendrà Sanaÿas, Sanaÿas
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angendrà Semey, Jadà; Semey angendrà
angendrà Nadap, Abisur. 29 Abisur hach per
angendrà Sàlep, Ephaym. E Sàlep morí sens
angendrà Sesau, Sesau engendrà Holý. 32 E
angendrà Phàled, Zizà. Aquests són los
angendrà de aquella Ether. 36 E Eter
angendrà Sabad, 37 Sabad angenrà Ophilal,
angendrà Obet, 38 Obet angendrà Hieu, Hieu
angendrà Hieu, Hieu angendrà Azarias, 39
angendrà Azarias, 39 Azarias angenrà
angendrà Corè, Tayphú, Ràcom, Jamma. 44
angendrà Semey. 45 Semey angendrà Maon,
angendrà Maon, Maon angendrà Jatsur. 46
angendrà Jatsur. 46 Efè, concupina de
angendrà Règon, Jotan, Jerum, Phale, Efà,
angendrà Axà. 50 Aquets fóran fills de
angendrà Tecroy, Aphutrey, Sematay,
angendrà aquests fills en Habron: lo
angendrà Asà, Asà engendrà Josefat, 11
angendrà Joram, Joram angendrà Occusimà,
angendrà Occusimà, Occusimà engendrà
angendrà Jonetam, 13 Jonetam angendrà
angendrà Acàs, Acàs angenrà Etzechias,
angendrà Amon, Amon angendrà Josias. 15
angendrà Josias. 15 Josias engenrà lo
angendrà Assur, Salatiell, 18 Melequiram,
angendrà Falatias, Falatias angenrà
angendrà Rafahias, Rafahies engendrà
angendrà Abdies; Abdies, Sesanias. 22
angendrà Aliornachí, Sodechias, Etrincham,
angendrà Fares, Hesrom, Carmí, Hur, Subal.
angendrà Godor [*] Èser; Èser angendrà
angendrà Hossà e [*] Hur, qui era lo
angendrà Machir, qui fo para de Esrom. 12
angendrà Betrafà e Phesè e Thenà, qui fo
angendrà Othoniel e Sararayà. Othoniel
angendrà Osrà; Sarachias, Johàs, para de
angendrà Hir e Elam e Nachne. Elam angenrà
angendrà Gèter, Mèrech e Fèrech, e Gaalon;
angendrà Uchiell, pare de Zenon. Aquests
angendrà Haninel, Sacur fo fil de Masmà,
angendrà Bàal, 6 e Bèal angendrà Becham,
angendrà Becham, lo qual Teglatphasar, rey
angendrà Fineès. Fineès angenrà Abisue. 5
angendrà Zaraÿas, Zaraÿas angenrà Marayot.
angendrà Amarias, Amarias angenrà Achitop.
angendrà Joannàs. 10 Joannàs engenrà
angendrà Helchias, Helcias engenrà
angendrà Sanaÿas, Sanaÿas angendrà
angendrà Josadech. 15 Et, com nostro
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1Par 7,26
del qual Tèran nasch, 26 lo qual
1Par 8,1
éran XXVI mília. 8,Tit 1 Bengamín
1Par 8,32
e Sècher e Machelot. 32 E Matelot
1Par 8,33
Jerusalem e lurs frares. 33 E Her
1Par 8,34
engendrà Mirabaal, e Mirabaal
1Par 9,43
Baanà, e Rafayà fo son fill; Rafayà
1Par 9,43
fill; Rafayà angendrà Elezà, Elezà
1Par 1,5
e Noè, Sem, Cam e Jàfet. 5 E Jàfet
1Par 1,7
e Erifan e Chogotmà. 7 E Janan
1Par 1,8 Tharsis e Sichim e Dodanín. 8 E Cam
1Par 1,12
isquéran los phalisteus. E aytenbé
1Par 1,28 Abram: aquest és Abraam. 28 Abram
1Par 1,32 Jaür, Naphís, Cedma. [*] 32 E Abram
1Par 1,34
són fills de Secutà. 34 Abram
1Par 1,40 E Sebeon engenrà Ayà, Anà. E Annà
1Par 2,3
Naptalín, Gat, Aser. 3 Judes
1Par 2,4
Déus, i él aucís-lo. 4 E él
1Par 2,5
fóran los fils de Judà V. 5 E Fares
1Par 2,10 Ram angendrà Aminedap, e Aminedap
1Par 2,18
qui era apellada Asubà, de la qual
1Par 2,36
de aquella Ether. 36 E Eter
1Par 2,37
Nathan angendrà Sabad, 37 Sabad
1Par 2,39
Hieu angendrà Azarias, 39 Azarias
1Par 2,39
39 Azarias angenrà Heŀles, Heŀles
1Par 2,40
Heŀles angenrà Alasà, 40 Elesà
1Par 2,40 40 Elesà angenrà Sisamoy, Sisamoy
1Par 2,41
Sisamoy angenrà Selum, 41 Salum
1Par 2,42 42 [*] frare de Geremael, Geremaell
1Par 3,5
an Jerusalem XXXIII anys. 5 David
1Par 3,10
que havia nom Tamar. 10 Salamon
1Par 3,10 10 Salamon angenrà Roboam, Roboam
1Par 3,12
12 E Amasias, fill de Joàs, lo qual
1Par 3,13
13 Jonetam angendrà Acàs, Acàs
1Par 3,16
lo quart Seŀlum. 16 Johaquim
1Par 3,21
angendrà Falatias, Falatias
1Par 3,24
Etrincham, e són tres. 24 Elionaqui
1Par 4,2
de Requià, engendrà Geth, Geth
1Par 4,15 angendrà Hir e Elam e Nachne. Elam
1Par 4,27
Semeý fo fill de Secur. 27 Semeý
1Par 5,4
e Phanú, Esrom, Carmín. 4 E Joell
1Par 5,4
4 E Joell angenrà Samayà, Samahià
1Par 5,4 Samayà, Samahià angenrà Gog; e Gog
1Par 5,5 Gog; e Gog angenrà Semeý, 5 e Semeý
1Par 5,5
5 e Semeý angenrà Michà, e Michà
1Par 6,4
4 Eleatzar angendrà Fineès. Fineès
1Par 6,6
6 Ozí angendrà Zaraÿas, Zaraÿas
1Par 6,7 7 Marayot angendrà Amarias, Amarias
1Par 6,8 Amarias angenrà Achitop. 8 Achitob
1Par 6,8
8 Achitob angenrà Sadoch, Sadoch
1Par 6,12 Amasias engenrà Achitop, 12 Achitop
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angendrà Laadon. E lo fill de aquest hac
angendrà Bale, son fill primer angenrat, e
angendrà Sammaà, e habitàran devant lurs
angendrà Sis, e Cis engenrà Saüll, e Saüll
angendrà Micham. 35 Los fills de Micam
angendrà Elezà, Elezà angendrà Assel. 44
angendrà Assel. 44 Asel hac VI fills, qui
angenrà Gòmer e Magod, e Maday, Janan e
angenrà Elizà e Tharsis e Sichim e
angenrà Chus, Mesraym, Phut, Canaam. 9 E
angenrà Capturín. 13 E Canaan engenrà
angenrà Isach e Ismael. 29 Aquestes són
angenrà de Sechurà, qui era concupina sua,
angenrà Isach, e Ysach engenrà Isahú e
angenrà Dizson. 41 E Dizson engenrà Matan,
angenrà tres fills de la filla de Sue
angenrà de Tamar, qui era se nora, Zàram e
angenrà Heszom e Hamule. 6 Zare engendrà
angenrà Nason, príncep dels fills de Judà.
angenrà Enoch, e Enoch angendrà Jèfar,
angenrà Nathan, Nathan angendrà Sabad, 37
angenrà Ophilal, Ofilal angendrà Obet, 38
angenrà Heŀles, Heŀles angenrà Alasà, 40
angenrà Alasà, 40 Elesà angenrà Sisamoy,
angenrà Sisamoy, Sisamoy angenrà Selum, 41
angenrà Selum, 41 Salum angenrà Ycamià,
angenrà Ycamià, Ycamià engenrà Alisamà. 42
angenrà primerament Mosà, Mosà engendrà
angenrà aquests fills en Jerusalem: Samaà,
angenrà Roboam, Roboam angenrà Abià, Abià
angenrà Abià, Abià angendrà Asà, Asà
angenrà Atzaries, e Atzaries angendrà
angenrà Etzechias, Etzechias engendrà
angenrà Jaconias e Sedesias. 17 E Jaconies
angenrà Jezehias, Jezehias angendrà
angenrà Courà, Eliap, Phelià, Acub,
angenrà Achim e Ley [*]. 3 Aquest és lo
angenrà Senès. 16 E Jaell engendrà Zib e
angenrà XVI fills e VI files. Los frares
angenrà Samayà, Samahià angenrà Gog; e Gog
angenrà Gog; e Gog angenrà Semeý, 5 e
angenrà Semeý, 5 e Semeý angenrà Michà, e
angenrà Michà, e Michà angenrà Reyà, e
angenrà Reyà, e Reyà angendrà Bàal, 6 e
angenrà Abisue. 5 Abisue engendrà Bocrí, e
angenrà Marayot. 7 Marayot angendrà
angenrà Achitop. 8 Achitob angenrà Sadoch,
angenrà Sadoch, Sadoch angenrà Achimàs. 9
angenrà Achimàs. 9 Achimàs engenrà
angenrà Sadoch, Sadoch angenrà Seŀlum, 13
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1Par 6,12 12 Achitop angenrà Sadoch, Sadoch
1Par 7,26
fill de aquest hac per nom Amiüd e
1Par 7,32
qui fo para de Bazarich. 32 Hèber
1Par 8,7
Gerrà. Aquest transmudà aquells, e
1Par 8,9
e Berà, ses mulers, 9 cor ell
1Par 8,33
Sis, e Cis engenrà Saüll, e Saüll
1Par 8,36 36 E Accàs engenrà Jonadà, e Jonedà
1Par 8,37
[*] engendrà Moasà, 37 e Moasà
1Par 9,39
sos frares en Jerusalem [*]. 39 Ner
1Par 9,39
Cis, Cis engenrà Saüll, Saüll
1Par 9,40 40 De Jonatàs fo Merabaal; Merebaal
1Par 9,43
e Zamrí engenrà Moosà. 43 Moosà
1Par 14,3
E pres altres mulers en Jerusalem e
1Par 4,4
Hossà e [*] Hur, qui era lo primer
1Par 5,1
de huy. 5,Tit 1 Rubèn fo lo primer
1Par 5,3
[*]. 3 E Rubèn, qui era lo primer
1Par 6,28
fóran fills de Semel: lo primer
1Par 8,1
angendrà Bale, son fill primer
1Par 8,30
muler Maachà, 30 e son fill primer
1Par 8,39
39 Los fills de Assa: primer
1Par 9,5
Salorní e Azià, lo fill primer
1Par 9,31
del linatga de Leví, primer fill
1Par 26,2
[*] 2 [*] e Zacarias fo lo primer
1Par 26,10
Ceerí, cor ell no havia fill primer
1Par 6,55
alçàrias e aquels mases qui hi éran
1Par 21,13
a Gaad: –De totes parts són a mi
1Par 15,20
e Oriell e Santamoch e Jaiell e
1Par 11,19
a mi la aygua en perill de lurs
1Par 22,19
abandonats vostres cors e vostres
1Par 4,37
fo fill de Zepheu, qui fo fill de
1Par 1,40
E Sebeon engenrà Ayà, Anà. E
1Par 4,20 terra de Maquí. 20 E Simon engendrà
1Par 11,20
CCC nafrats, i ell era lo pus
1Par 4,38
fóran los prínceps qui fóran
1Par 4,41 vengéran aquels que demunt havem
1Par 12,30
DCCC i éran trop forts hòmens e
1Par 21,22
un altar a nostro Senyor, anaxí
1Par 23,12
casa. 12 Los fills de Caath fóran
1Par 17,5
no he astat en cassa de aquel temps
1Par 10,6
fills seus e tota se conpaya morí
1Par 20,6
en cascuna mà, ço és, antra tots
1Par 9,29
e sobra lo viy e sobre [*] l’
1Par 23,13 fills perdurablament, e que cremàs
1Par 28,18
a l’altar en què hom cremava l’
1Par 28,17
a les culeres e a les ampoles e als
1Par 22,13
[*] menà a Moysès que ell los
1Par 25,7
de aquests ab lurs frares qui
1Par 28,9
coratga, cor nostro Senyor
1Par 28,9
ansercha e sab tots los cors e
1Par 28,19
Senyor ascrites, per ço que yo
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angenrà Seŀlum, 13 Seŀlum angendrà
angenrà Elizamà, 27 del qual nasch Num, lo
angenrà Jafalat e Sòmer, Rothan e Suà, lur
angenrà Ozà e Abiüd. 8 E Saraim engenrà en
angenrà de Hedes, sa muler, Joab e Sebià e
angenrà Jonatan e Melquisue e Aminedap e
angenrà Almod e Azimoch e Azamrí, [*]
angenrà Banaà, del qual fo fill Rafayà,
angenrà Cis, Cis engenrà Saüll, Saüll
angenrà Jonatàs e Melquisue e Eminedap e
angenrà Michà. 41 Los fills de Michà fóran
angenrà Baanà, e Rafayà fo son fill;
angenrà fills e files. 4 Aquests són los
angenrat [*], para de Batleem. 5 E Asur,
angenrat fill de Israel, mas, per ço com
angenrat de Israell, engendrà Enoch e
angenrat fo Uazaní, Abià. 29 Aquests fóran
angenrat, e Asbaal fou lo segon, e Aam fo
angenrat fo Adon, e Sur e Ciys e Bàal e
angenrat Ullam e Hus lo segon e Elifalli
angenrat; aquests fóran sos fills. 6 E
angenrat de Seŀlum, fill de Corè, era
angenrat, e Yadiell fo lo segon, e
angenrat e per açò son para havia ell
angir e antorn, 56 e donaren los camps de
angoxes e ma premen, mas més val a mi que
Aní e Eliap e Maasias e Baamias cantaven,
ànimas. E per aquesta rahó ell no·n volch
ànimas a querer lo Senyor vostro Déu e
Anlon, qui fo fill de Adahià, qui fo fill
Annà angenrà Dizson. 41 E Dizson engenrà
Annon e Renà, e Hennan engenrà Chilon. E
anomenat entra tots 21 e era lo pus nobla
anomenats en les suas parantias e an les
anomenats, en los dies de Atzechià, rey de
anomenats en lur linatga. 31 E del mix
anperò que tu·n prengues aytant argent
Anram e Ysaach e Hebron e Oziell, e fóran
ansà que yo amené lo pobla dentrò en
ansems. 7 E, com los de Israell qui
ansems n’havia XXIIII. E aquell era del
ansens e sobra las aspícias. 30 E dels
ansens a nostro Senyor segons la sua
ansens, per ço que de aquell fos feta
ansensós qui éran d’aur molt pur e als
ansenyàs al pobla de Ysraell. Conforte’t
ansenyaven lo cant de nostro Senyor, ço és
ansercha e sab tots los cors e antén tots
antén tots los pensaments de las pensas.
antenés totes les obres de l’axemplar.»
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Sedoch, fill de Marayoth, fill de
carrés de aquestes villes engir e
e aquels mases qui hi éran angir e
de David». 8 I ell adificà tot
tots sos anemichs qui li seran
perpensats e de les finestres tot
havia VI dits en cascuna mà, ço és,
6 Aquest Beneas era molt fort homa
qui gordaven cascun an son die le
habitaven dixéran a David: –Tu no
segons lurs serveys, con ells
al rey segons lurs compayas, qui
Senyor regnerà.” 32 [*] la mar
vestiduras de les natges de ells
terra, cantats a nostro Senyor, e
Gericó, de la part de Jordà qui és
e ell axoyí aquell an foch, que ell
Esdevench-se aprés del cap de l’
e segons lurs linatges. En lo XL
e qui axían cascun mes de l’
sobra la sua compaya. 7 En aquell
és a seber, M taurs e M moltons e M
fills de Leví serà comtat de XX
para de Galaad, e com hac LX
nasquéran an Habron, un regnà set
mesos, e regnà an Jerusalem XXXIII
aquella que volràs: 12 o que III
fills de Leví fóran nonbrats de XX
de la casa de nostro Senyor de XX
no volch nonbrar aquells de XX
sobra lo pobla de Israel fóran XL
XL anys: él regnà an Habron VII
VII anys, e en Jerusalem, XXXIII
fos adificada. 3 Per què Daviu
e per fer junchtures e armelles, e
és gran e la habitació no és pas
aquesta abundància que nós havem
14 Vet que yo ab la mia pobresa he
dels peus de nostro Déu. E yo he
Déu. 2 E yo ab totes mes forses he
enfora aqueles coses que yo he
adifich la casa de la qual yo he
cor lus frares los ne havían
lo seu loch, lo qual ell li havia
de Israell al loch qui és a ella
loch del tebernacle que Daviu havia
e lanses, fóran VI mília DCCC
35 E los fills de Dan qui éran
nonbra és vensut per granea. Yo he
de nostro Senyor seran ab tu e són

SEVILLA: 1PAR

Antitop, bisba de la casa de nostro
antorn dentrò a Bàal. E aquesta fo lur
antorn, 56 e donaren los camps de la
antorn la ciutat de Ameŀló, e Joab bastí
antorn, e per aquesta rahó ell serà
antorn en los tresaurs de la casa de
antra tots ansems n’havia XXIIII. E
antra XXX e era sobra XXX. E Zadap, son
antrada dels alberchs de nostro Senyor. 20
antraràs sa. E Daviu pres la torra de
antraven en la casa de Déu segons lur
antraven e qui axían cascun mes de l’any,
antrò a la sua planea, alegren-se los
antrò alls peus, e despuys él los ne lexà
anunciats de die lo seu salvament. 24
anvers orient, delà al trip de Rubèn,
anvià del cell sobre lo altar del
any, que·lls reys solen anar a batalla,
any del regna de Daviu fóran comtats e
any, là on era cascun era sobra XXIIII
any era lo quart mes Asaell, frare de
anyells ab lurs sacrificamens e ab tota la
anyns an amunt, segons los derers menemens
anys pres-la per muler e angendrà de
anys e sis mesos, e regnà an Jerusalem
anys. 5 David angenrà aquests fills en
anys haurà fam en la tua terra, o tres
anys an amunt, e fóran trobats XXVIII
anys an amunt. 25 E Daviu dix: –Nostro
anys an aval, per ço con nostro Senyor
anys: él regnà an Habron VII anys, e en
anys, e en Jerusalem, XXXIII anys. 28 Él
anys. 28 Él morí an bona valea, e era ple
aparalà molt ferro per los clavels de les
aparalà molt gran pes de aram meyns de
aparalada a homa, mas a Déu. 2 E yo ab
aparalada, que casa ne sia adificada al
aparalades las despeses de la casa de
aparalades totes las coses qui hi són
aparalades totes las despeses de la casa
aparalades a la santa casa, 4 ço és, III
aparalades las despeses. 20 Donchs Daviu
aparalat. 40 E aquests qui éran de prop
aparalat. 4 E ajustà atresí los fills de
aparalat, 13 per ço que no·ns asdevenga
aparalat, e oferíran sacrificis e oferenes
aparalats a conbatra. 25 Dels fills de
aparalats a la batalla fóran XXVIII mília
aparalats futs e péras a totes les tuas
aparalats. E saben aytanbé los prínceps
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que tots sos frares, e la sua mara
qual consebé e anfentà un fill, e
nostro Senyor havia departit Ozà, e
-lo Jabès e dix: –Per ço l’he
l’he ab dolor infentat. 10 E Jabès
muler de Maquir, enfentà un fill e
ço és a seber, de C XII. 11 E Daviu
e oferí holocausts e sacrificis; e
coses anans de la mia mort. [*] 6 E
del rey. 28,Tit 1 Donchs Daviu
riqueses e les posecions del rey, e
fill de Hesrom, pres muler qui era
Asubà, pres altra muler qui era
Estamó. 18 E la sua mara, qui era
an la torra, e per ço fo ella
aquells qui éran ab ells, cor ells
de Bengamín ciutats, les quals
e armitatga, entrò al flum qui és
en lo qual loch lo seu nom fo
Per què lo nom de aquell loch fo
antorn, e per aquesta rahó ell serà
8 «Confesats a nostro Senyor e
sobre los pans del santificament e
en totes les regions. Donchs, yo
de Calef, anfentà Tàber, Taranà. 49
11 Mensim engenrà Achiop e
de las viyas, e Zebdias de
de Cariacarim, e angendrà Tecroy,
de aquests hòmens, cor éls han
per mix las tendas dels felisteus e
de Israel, 15 on los fills de Leví
an son cor. 16,Tit 1 Donchs ells
6 [*] qui és an Judea, per ço que
en Jerusalem, per ço que ells
Leví fóran santificats, per ço que
qui éran astats nonbrats no fo
-vos ab vostres frares e
lo pobla, de Bersabe entrò a Dan, e
a Issachar e Zabulon e a Naptalín
butsina, e tots los lavites, qui
26 E com oÿsen los levites qui
28 Tots los fills de Leví, qui
12 E Joell habità en la un camp, e
ell menà al pobla de Israel. 41 E
pares, jo susitaré la tua sement
18,Tit 1 E asdevench-se
de Amon. 20,Tit 1 Esdevench-se
compaya del segon mes, e havia
de Joab, e Zabadias, son fill, era
de Araach era amich del rey. 34 E
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apelà-lo Jabès e dix: –Per ço l’he
apelà lo nom de aquel Benà, per ço cor era
apelà aquel loch lo «Departiment de Ozà»
apelat axí, com l’he ab dolor infentat.
apellà e conech Déus de Israell, e dix:
apellà lo seu nom Phares, e lo nom de son
apellà Sadoch e Abiatar, preveres, e los
apellà nostro Senyor e ell axoyí aquell an
apellà Salamó son fill e menà a ell qui
apellà tots los prínceps de Israell e los
apellà lurs fills ab lurs misatges e tots
apellada Asubà, de la qual angenrà Enoch,
apellada Chayp e engendrà de aquela Hur.
apellada Judayà, enfentà Jàrech, qui fo
apellada «ciutat de David». 8 I ell
apellàran Déus con conbatían e Déus oyí
apellàran [*], 66 axí com aqueles qui éran
apellat Eufratren, per ço com ell havia
apellat. 7 E ells posàran, donchs, la
apellat Baalserafim. 12 E aquí ells
apellat homa de pau, e yo li deré pau e
apellats lo seu nom e fets conèxer an los
aperalaven pans novells cascun disapte. 33
aperaleré totes les coses anans de la mia
Aph, para de Maddonà, engendrà Sue, para
Aphàal. 12 E los fills de Oltàal fóran
Aphot era sobra los selers del vin. 28 E
Aphutrey, Sematay, Masaray; e de aquests
aportada a mi la aygua en perill de lurs
aportàran aygua de la sisterna de Batlem,
aportàran la archa de nostro Senyor Déus
aportàran la archa de Déu e meséran-la
aportasen d’equèn la archa de nostro
aportasen la archa de Déu en lo seu loch,
aportasen la archa de nostro Senyor Déus
aportat an los ascrits del rey Daviu. 25
aportats la archa de nostro Senyor Déu de
aportats lo nonbre a mi que yo·ll sàpia.
aportàvan pa sobra lurs àzans e sobre lus
aportàvan la archa, e los cantors, e
aportaven la archa de la amistance de
aportaven la archa de nostro Senyor ab
aprés ell habità Saphan. E Janay e Saffà
aprés él, Heman e Ydicun e a tots los
aprés tu, la qual serrà de tos fills, e yo
aprés aquestes coses a Daviu que ferí los
aprés del cap de l’any, que·lls reys
aprés si un altra per nom Machelloth, lo
aprés de ell, e havían an lur compaya
aprés Achitòfel fou Joiadà, fill de
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que lexets aquela als vostros fills
ab tot lo seu pobla en Jerusalem. 4
en la casa del Jurament, 22 e de
anfentà un fill, e apelà lo nom de
sos frares de Seŀlum [*]. 18 Entrò
contra Saüll, e los arxés atrobàran
sobre lo pobla de Israel, tu eras
de Israel e tu seràs príncep sobra
–Aquel qui primer ferrà lo Jebuseu,
la qual tenia an sa mà, e aucís
Senyor havia departit Ozà, e apelà
Senyor e devant nostro Senyor. 7 En
5 cor yo no he astat en cassa de
fo anans de ell. 14 E yo astabliré
de les compayes e de les virtuts,
25 Donchs Daviu donà a Ornan per
és la ciutat de David. 6 E ell dix:
era apellada Chayp e engendrà de
no·n volch beura, anans sacrificà
ab tu. 3 Donchs nostro Senyor parlà
tua era, per ço que yo adifich en
fet e [*] [d]ells holocauts éran en
la bona terra e que lexets
55 E donàran a ells Hebron [*] e
les quals apellàran [*], 66 axí com
E los fills de Sis [*] preséran
ço qui era meu pròpiament, enfora
al matí com seria temps. 28 De
devant nostro Senyor e ells untàran
com los feristeus se ajustàran en
al mix loch del camp e defaséran
era vengut entre tres, e Daviu posà
aygües. Per què lo nom de
15 E, com tu oyiràs lo so de
seltant e jugant, e ella meynspresà
fou a Issach. 17 E asteblí
misericòrdia, axí com la tolgí a
devant ell, cor ell desliurà
e pres Geth e les filles de
de Daviu e donàran a ell dons. 3 En
donàs dons. E nostro Senyor ajudà a
nostro Déus, e nostro Senyor fase a
tots ansems n’havia XXIIII. E
de Samaà, frare de Daviu, aucís
nostro Senyor: –O, Senyor, e són yo
Senyor, e són yo aquell, donchs,
que lo pobla fos nonbrat? Yo són
Yo són aquell qui he peccat, yo són
ab ell, ells se amagàran, cor an
e apellà nostro Senyor e ell axoyí
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aprés de vós perdurablament. 9 E tu,
Aprés aquesta cosa, ell hac batalla en
aquel qui féu astar lo soll e de l’hom de
aquel Benà, per ço cor era nat en los mals
aquel tems en la porta del rey ells
aquel e segetàran-lo. 4 E Saül dix a son
aquel qui manaves e remenaves lo pobla de
aquel.” 3 Donchs tots los prínceps e
aquel serà príncep e duch. Donchs, Joab,
aquel ab la sua lanse metexa. 24 E açò
aquel loch lo «Departiment de Ozà» dentrò
aquel die féu Daviu príncep Asaph e sos
aquel temps ansà que yo amené lo pobla
aquel en la mia casa e an lo meu regna [*]
aquel és lo Déu de Israell, e la casa de
aquel loch DC sicles de argent de dret
–Aquel qui primer ferrà lo Jebuseu, aquel
aquela Hur. 20 E Hur angendrà Urí, e Urí
aquela a nostro Senyor 19 e dix: –Ya Déus
aquela nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé e
aquela un altar a nostro Senyor, anaxí
aquela tempestat en una alta muntanya de
aquela als vostros fills aprés de vós
aqueles alçàrias e aquels mases qui hi
aqueles qui éran dels fills de Cahat, e
aqueles per mulers. 23 E los fills de Musí
aqueles coses que yo he aparalades a la
aquell metex linatge éran aquells qui
aquell en rey sobre lo pobla de Ysraell,
aquell loch per batalla, e lo camp de
aquell. E com ell hac vensuts los
aquell a la sua orella. 26 E los pus forts
aquell loch fo apellat Baalserafim. 12 E
aquell qui irà en la subiranitat de los
aquell an son cor. 16,Tit 1 Donchs ells
aquell a Jacob en menement, e a Israell
aquell qui fo anans de ell. 14 E yo
aquell de la terra de Agipta. 22 E tu has
aquell de la mà dels feristeus. 2 E ferí
aquell matex temps, vensé Daviu Adadàzer,
aquell en totes les coses que ell feya. 7
aquell so qui és bo devant ell e so qui li
aquell era del linatga de Rafaÿm. 7 E
aquell. Aquests fóran fills de Rafaÿm en
aquell, donchs, aquell qui mané que lo
aquell qui mané que lo pobla fos nonbrat?
aquell qui he peccat, yo són aquell qui he
aquell qui he mal fet. Mas, què ha
aquell temps ell batia son forment en se
aquell an foch, que ell anvià del cell
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1Par 22,9
home molt reposat, cor yo feré aquell reposar tots sos anemichs qui li
1Par 25,1
segons lur nonbre. E servían a aquell offici que era a ells asignat. 2
1Par 26,5
lo VIII; e nostro Senyor beneý aquell. 6 E son fill per nom Samaÿas hach
1Par 27,7
era sobra la sua compaya. 7 En aquell any era lo quart mes Asaell, frare
1Par 28,6
e los meus atris, car yo he alet aquell en mi an fill e yo seré a él an
1Par 28,9
·l trobaràs, mas si tu desempares aquell, ell giterà tu defora
1Par 28,18
cremava l’ansens, per ço que de aquell fos feta semblance de carreta de
1Par 29,22
en tot Israel, molt largament. 22 E aquell die ells mengàran e bagéran devant
1Par 29,25
tot lo pobla de Israel e donà a aquell se glòria de son regna, tal que anc
1Par 2,24
hac Abià per muler e angendrà de aquella Assur, para de Tachue. 25 Ismael,
1Par 2,35
li se filla per muler e angendrà de aquella Ether. 36 E Eter angenrà Nathan,
1Par 4,41
de aquels que trobàran en aquella terra, e tots aquells qui aquí
1Par 10,4
pres se aspasa e lexà’s caer sobre aquella. 5 E con son ascuder hac vist asò,
1Par 11,13
loch per batalla, e lo camp de aquella regió era ple de ordi, e lo pobla
1Par 13,3
Senyor Déus, cor nós no demenam aquella ne requesim an lo temps de Saüll.
1Par 15,2
nostro Senyor elegí per portar aquella e per aministrar a ell
1Par 17,21
a la qual Déus anà per desliurar aquella, per ço que·n fahés a sos obs
1Par 17,23 lur Déus. 23 Donchs, Senyor Déus, aquella paraula que tu has dita a ton
1Par 20,1
com Joab ferí Rebat e destroví aquella. 2 E Daviu pres e levà la corrona
1Par 20,2
a Melchom de son cap, e trobà an aquella lo pes de un talent de or e moltes
1Par 20,3
E manà-se’n lo pobla qui era an aquella, e féu pasar sobre ells serres e
1Par 21,10
coses, tu alix de aquestes tres aquella que tu volràs que yo face a tu.’ ”
1Par 21,11
açò: “Tu alig de tres coses la una, aquella que volràs: 12 o que III anys
1Par 28,10
del santuari, conforte’t e acaba aquella. 11 E Daviu donà a Salamó, son
1Par 10,7
feristeus vengéran e habitaren an aquelles. 8 E an l’altre dia los
1Par 29,14 són tuas e nós havem donades a tu aquelles coses que havem preses de la tua
1Par 4,21
e les cognicions de la casa de aquells qui obraven bis, drap de lin prim,
1Par 4,40
en la qual ya havían habitat de aquells qui fóran del linatga de Cam. 41 E
1Par 4,41
trobàran en aquella terra, e tots aquells qui aquí astaven e astans fóran
1Par 4,41
huy. E puys habitàran ells aquí per aquells, per ço com hi atrobàran moltes
1Par 5,19
-los los ytureus e ells nafeus e aquells de Nodap, 20 [*] e preséran los
1Par 5,20
20 [*] e preséran los agerenchs e aquells qui éran ab ells, cor ells
1Par 6,31
fo para de [*] Ayà. 31 Aquests són aquells que Daviu establí sobra los cantós
1Par 6,33
en lo ministeri. 33 Aquests són aquells qui hy astaven ab sos fills. Dels
1Par 6,70
los lurs lochs, ço és a seber, a aquells qui éran romasos de la cognació
1Par 7,21 los hòmens de Get d’equèn auciéran aquells, cor ells vengéran per asveyr las
1Par 7,40
forts duchs de duchs. Lo nonbre de aquells qui éran covinents a batala éran
1Par 8,7
e Achar e Gerrà. Aquest transmudà aquells, e angenrà Ozà e Abiüd. 8 E Saraim
1Par 9,1
lo pobla de Israell [*] la suma de aquells és ascrita an los libres dels reys
1Par 9,2
en Babilònia per lur peccat. 2 Mas aquells qui habitaven primerament en lurs
1Par 9,28
28 De aquell metex linatge éran aquells qui gordaven los vaxells, cor tots
1Par 9,29
los prenia de ells a comta. 29 E aquells qui tenían en lur crehensa les
1Par 10,8
filisteus preséran les despules de aquells qui éran morts e atrobàran Saül e
1Par 10,12
de Saül e de sos fills e portàran aquells an Jabès, e soterràran los osos de
1Par 10,12
an Jabès, e soterràran los osos de aquells an Jabès, desots un roura qui era
1Par 11,5
qui habitaven en la terra. 5 E aquells qui hi habitaven dixéran a David:
1Par 12,15
sobre M cavalers. 15 Aquests són aquells qui pasàran flom Jordà en lo
1Par 12,18 Déu ajuda a tu. Donchs Daviu rabé aquells e féu-los prínceps de la
1Par 12,37 en la host, fóran XXXX mília. 37 E aquells qui éran detràs flum Jordà, so és
1Par 12,37
mitga part del trip de Manasès, de aquells qui éran savis e discrets an
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1Par 14,10
contra los feristeus e liureràs tu
1Par 14,10
dix-li: –Vé-hy, cor yo liuraré
1Par 14,11
aquells an la tua mà. 11 E com
1Par 16,10 10 Loats lo seu sant nom, lo cor de
1Par 16,32
e totes les coses qui són an
1Par 17,11
fills, e yo astabliré lo regna de
1Par 17,20
e no és altre Déu sinó tu, de tots
1Par 18,1
que ferí los feristeus e humilià
1Par 18,7
los servesialls de Adàdag e portà
1Par 19,14
a la batalla e ancalsàran
1Par 19,16 la cavaleria de Adàdag, era duch de
1Par 19,17 lo flom Gordà e vench contra ells e
1Par 20,4
del linatga de Rafaÿm, e humilià
1Par 21,5
5 e donà a Deviu lo nonbra de
1Par 22,2
ajustats ensems. E ell astablí de
1Par 24,3
ofici de prevera. 3 E Daviu departí
1Par 24,4
los fills de Ytamar, e ell departí
1Par 27,23
23 E Daviu no volch nonbrar
1Par 27,24
de Israell, e per açò lo nonbre de
1Par 29,8
aram e C mília de ferra. 8 E tots
1Par 9,18
en la porta del rey envers orient.
1Par 4,22 los quals fóran prínceps en Moab, e
1Par 4,41
de Cam. 41 E lavors vengéran
1Par 4,41
destrovíran tots los tebernacles de
1Par 4,43
43 e destrovíran e auciéran tots
1Par 4,43
amolechites, e han astat aquí per
1Par 6,55
Hebron [*] e aqueles alçàrias e
1Par 6,66
fóran las ciutats en los térmens de
1Par 10,4
ausiu-me, per ço que per aventura
1Par 12,34 Naptalín fóran [*] XXVIII mília ab
1Par 24,6
la Lig, linatga de Leví, descrisch
1Par 27,25
e Jonetan, fill de Ozias, era sobre
1Par 28,1
e los conestables e los senescals e
1Par 29,9
vot de bon grat, cor ells oferían
1Par 1,10 Dedan. 10 E Hus engenrà Nomroch, e
1Par 1,27 26 Seruch, Nachor, Tere, 27 Abram:
1Par 2,17
anfentà Amasià, e fo pare de
1Par 4,35
qui fo fill de Sarachies, e
1Par 7,26
qual angendrà Laadon. E lo fill de
1Par 11,11
él dix als fills de Israell. 11 E
1Par 11,11
de Hetemoní, príncep entre XXX;
1Par 11,13 entre tres hòmens poderosos. 13 E
1Par 13,11 lo «Departiment de Ozà» dentrò an
1Par 17,5
que yo amené lo pobla dentrò en
1Par 20,7
era del linatga de Rafaÿm. 7 E
1Par 21,17
he mal fet. Mas, què ha perservit
1Par 22,1
és la casa de nostro Senyor,
1Par 4,3
Geth angenrà Achim e Ley [*]. 3
1Par 6,10
10 Joannàs engenrà Anarias.
1Par 8,7
Manath: 7 Noaman e Achar e Gerrà.

SEVILLA: 1PAR

aquells an la mia mà? E nostro Senyor dix
aquells an la tua mà. 11 E com aquells
aquells fóran muntats en la val de Rafaÿm,
aquells qui quéran nostro Senyor se
aquells. 33 Lavòs louaran los futs de la
aquells. 12 I ell adificarà a mi cassa, e
aquells que nós havem oyits de les nostres
aquells, e pres Geth e les filles de
aquells an Jerusalem. 8 E pres atrasí de
aquells. 15 E com los fills de Amon
aquells. 17 E com açò fou denunciat a
aquells se combatéran contra ells. 18 Mas
aquells. 5 Ell féu altra batalla contra
aquells (ço és, dels fills d’Israell). E
aquells hòmens qui talasen péres ensems e
aquells, so és, Sadoch, dels fills de
aquells, ço és, als fills de Aleatzar, XVI
aquells de XX anys an aval, per ço con
aquells qui éran astats nonbrats no fo
aquells als quals fóran trobades pedres
Aquells qui éran dels fills de Leví fóran
aquels qui tornàran en Lèhem. Aquestes
aquels que demunt havem anomenats, en los
aquels que trobàran en aquella terra, e
aquels qui aquí éran romasos, qui éran
aquels entrò al die de huy. 5,Tit 1 Rubèn
aquels mases qui hi éran angir e antorn,
aquels del trip de Efraÿm. 67 E donàran a
aquels qui no són sirconsisos vengen e que
aquels qui sabían portar ascut e lansa. 35
aquels denant lo rey e denant los prínceps
aquels tresaus qui éran an les ciutats e
aquels qui éran sobra les riqueses e les
aquels a nostro Senyor ab lur cor; e lo
aquest comensà a éser poderós en la terra.
aquest és Abraam. 28 Abram angenrà Isach e
aquest Gèter asmelita. 18 E Caleb, fill de
aquest fo fill de Oziell; 36 e Ehonay e
aquest hac per nom Amiüd e angenrà
aquest és lo nonbre dells forts hòmens de
aquest levà la sua lanse sobre CCC,
aquest fou an Afís ab Deviu, com los
aquest present dia de huy. 12 E lavors
aquest die de huy, anans en tota horra,
aquest blastomà lo pobla de Israell, e
aquest pobla? O, Senyor, yo·t prech que
aquest altar és an holocaust en lo pobla
Aquest és lo litnatge de Etan e de Jesrael
Aquest fo prevera e usà de l’ofici en la
Aquest transmudà aquells, e angenrà Ozà e
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1Par 8,12
fóran Hèber, Misam e Santach.
1Par 12,23
nonbra, axí com host de Déu. 23
1Par 26,26
e Zolimech fo fill de Zerhú. 26
1Par 27,6
sua partida XXIIII mília hòmens. 6
1Par 4,33
engir e antorn dentrò a Bàal. E
1Par 11,19
en perill de lurs ànimas. E per
1Par 13,13 archa de nostro Senyor?» 13 E per
1Par 17,15
totes aquestes paraules e segons
1Par 17,19
19 Senyor, [*] tu has feta tota
1Par 20,4
lo seu pobla en Jerusalem. 4 Aprés
1Par 22,9
anemichs qui li seran antorn, e per
1Par 29,16
16 O, Senyor nostro Déu, tota
1Par 29,18
paras, tu guarda perdurablament
1Par 29,18
volentat de lur cor, enaxí que
1Par 21,7 forsadament, lo menement del rey. 7
1Par 22,1
nostro Senyor. 22,Tit 1 Daviu dix:
1Par 4,33
33 E hagéran tots los carrés de
1Par 5,13
Bassan. 13 Los frares, amperò, de
1Par 6,19
fills de Mararí: Moolí, Muzí. E
1Par 6,60
Anatoth ab los seus lochs; e totes
1Par 17,15 perdurablement.’ ” 15 Segons totes
1Par 17,19
granesa e has volgut que totes
1Par 18,1
18,Tit 1 E asdevench-se aprés
1Par 21,10
tu lesta de tres coses, tu alix de
1Par 26,28 vaxella de nostro Senyor. 28 Totes
1Par 26,28
Servià. Tots aquests santificàran
1Par 28,19
de nostro Senyor. 19 «Totes
1Par 29,14 que nós puscam a tu prometra totes
1Par 29,14
totes aquestes coses? Totes
1Par 29,17
de mon cor, he ofertes totes
1Par 1,29 28 Abram angenrà Isach e Ismael. 29
1Par 2,55
en Jabés en los tebernacles.
1Par 4,22
e aquels qui tornàran en Lèhem.
1Par 4,31
e an Betbaray e an Saarym.
1Par 24,1
la casa de nostro Senyor. 24,Tit 1
1Par 24,19
e a la XXIIII, a Maziam. 19
1Par 1,12
12 Pherusín, Casloÿm, e de
1Par 1,29
29 Aquestes són les generacions de
1Par 1,33
Èfer, Henoch, [*] Aldaà. Tots
1Par 2,23
Canat e los carrés de LXX ciutats;
1Par 2,53
Aphutrey, Sematay, Masaray; e de
1Par 3,1
de Recap. 3,Tit 1 Devid angendrà
1Par 3,5
XXXIII anys. 5 David angenrà
1Par 3,5
Samaà, Sobab, Natan, Salamon;
1Par 5,13
cases e les lurs parenties, foren
1Par 5,17
entrò als térmens seus. 17 E tots
1Par 5,24
cor ells éran fort molts. 24 E
1Par 6,1
6,Tit 1 Los fills de Levý fóran
1Par 6,2
Merarí. 2 Los fills de Achat fóran
1Par 6,3
Maria. Los fills de Aron fóran

SEVILLA: 1PAR

Aquest adifichà Eno e Loth e ses filles.
Aquest és lo nonbre dels prínceps de la
Aquest Selimoth e sos frares fóran sobra
Aquest Beneas era molt fort homa antra XXX
aquesta fo lur habitació e lo departiment
aquesta rahó ell no·n volch boura. E açò
aquesta rahó él no la féu portar a la
aquesta visió parlà Natan profeta a Daviu.
aquesta granesa e has volgut que totes
aquesta cosa, ell hac batalla en Gèzer
aquesta rahó ell serà apellat homa de pau,
aquesta abundància que nós havem
aquesta volentat de lur cor, enaxí que
aquesta pensa estia tostemps a la tua
Aquesta cosa que ell havia manada desplach
–Aquesta és la casa de nostro Senyor,
aquestes villes engir e antorn dentrò a
aquestes, segons les cases e les lurs
aquestes fóran las lurs perentias segons
aquestes ciutats fóran XIII, qui fóran
aquestes paraules e segons aquesta visió
aquestes meravelles fosen conegudes. 20 O,
aquestes coses a Daviu que ferí los
aquestes tres aquella que tu volràs que yo
aquestes coses santifichà Samuel lo veent
aquestes coses per la mà de Lemich e per
aquestes coses desús dites, eles vengéran
aquestes coses? Totes aquestes coses són
aquestes coses són tuas e nós havem
aquestes coses a tu, e he vist lo teu
Aquestes són les generacions de aquests:
Aquestes són les compayas qui vengéran de
Aquestes paraules són veles. 23 Aquests
Aquestes fóran las ciutats e les viles
Aquestes parts seran alls fills de Aron.
Aquestes són les lurs órdens segons lurs
aquests isquéran los phalisteus. E aytenbé
aquests: Ismael engenrà primerament
aquests són fills de Secutà. 34 Abram
aquests fóran fills de Machir, para de
aquests axíran los serraÿtes e los
aquests fills en Habron: lo primer fo
aquests fills en Jerusalem: Samaà, Sobab,
aquests quatre fóran de Betsabé, filla de
aquests VII: Macael, Mosoŀlan, Sebe, Jarè,
aquests fóran nonbrats en los dies de
aquests fóran los prínceps de la casa de
aquests: Gerson, Chaat, Merarí. 2 Los
aquests: Amram, Assaar, e Hebron, Oziel. 3
aquests: Nadap et Abiüd, Eleatzar, Ytamar.
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1Par 6,48
1Par 6,54
1Par 6,73
1Par 7,2
1Par 7,3
1Par 7,3
1Par 7,3
1Par 7,4
1Par 7,8
1Par 7,11
1Par 7,33
1Par 7,40
1Par 8,10
1Par 8,38
1Par 8,40
1Par 9,5
1Par 9,9
1Par 9,22
1Par 9,22
1Par 9,26
1Par 11,19
1Par 12,15
1Par 12,38
1Par 12,40
1Par 17,26
1Par 23,4
1Par 23,8
1Par 23,9
1Par 24,31
1Par 25,5
1Par 25,6
1Par 25,7
1Par 26,8
1Par 26,11
1Par 26,28
1Par 26,32
1Par 27,31
1Par 1,54
1Par 2,1
1Par 2,33
1Par 3,8
1Par 4,6
1Par 4,18
1Par 4,19
1Par 4,21
1Par 4,23
1Par 4,38
1Par 5,14
1Par 6,16
1Par 6,17

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

Marerí, de Leví. 48 E los frares de
Sadoch, de Achimàs. 54 E habitàran
Armoth e Anem ab tots los lochs de
IIII. 2 Los fills de Tollà fóran
foren fills de Ozí: Jesrayà; e de
Jesrayà; e de aquests nasquéran
Michaell e Obedià e Joell e Josià;
a batalla, e fóran XXXVI mília; e
Abià e Amathoth e Almetan. Tots
Jochtan e Tarsís e Tarsat: 11 tots
[*] foren Fesech e Camaal e Jassà;
Oret e Hanzell e Rezià. 40 Tots
Moolim 10 e Jebús e Selquià e Meri;
Ysmaell, Sarià, Obdià, Hanan. Tots
e nebots entrò a C L mília. Tots
e Azià, lo fill primer angenrat;
compayes. Fóran DCCCC LVI. Tots
tebernacle del testimoni. 22 Tots
per portes, qui éran CC XX, e
d’un temps en altre. 26 E a
face açò, que yo bega la sanch de
créxer sobre las suas ribes, e tots
fóran C XX mília hòmens. 38 Tots
frares los ne havían aparalat. 40 E
ést Déus e has perlat a ton serfs
trobats XXVIII mília hòmens. 4 E de
prínceps Jadiell e Serram e Joell,
Salamenich, Josiell e Arram;
lurs casas de lurs compayes. 31 E
Moloti, Etir e Masioth. 5 Tots
XIIII fills e tres filles. 6 Tots
e Yditun e Haman. 7 E lo nonbre de
forts, so és, Eú e Sanisias. 8 Tots
lo ters, Zacarias lo quart; tots
Ner, e Joab, fill de Servià. Tots
prínceps de compayas. E Daviu posà
de Agaren era sobra los bous. Tots
54 duc de Mediel, duch de Hiran.
són los duchs de Edom. 2,Tit 1
33 Jonatan angendrà Phàled, Zizà.
8 Elizamà, Ebedè, Elifàlech.
Ozam, Hèpher, Teman e Astarí.
angendrà Uchiell, pare de Zenon.
la qual rabé per muler Mèroch. 19
E Jesí engendrà Joech e Bensoch. 21
Aquestes paraules són veles. 23
de Semrí, qui fo fill de Samayà. 38
Sebe, Jarè, Jacan, Say, Hèber. 14
lavòs Josadech exí d’equí. 16
de Leviy: Gerson, Chaat, Merarí. 17

SEVILLA: 1PAR

aquests fóran levites, qui éran ordonats a
aquests fills de Amon en los carrés e an
aquests. 74 E del trip de Aser, Masal,
aquests: Ozí, Raphayà, Jariell, Jemay,
aquests nasquéran aquests: Michaell e
aquests: Michaell e Obedià e Joell e
aquests V fóran prínceps. 4 E aquets fóran
aquests hagéran moltes mulers e molts
aquests fóran fills de Bècher. 9 E los
aquests fóran fills de Jadiel, i éran
aquests fóran fills de Elfas. 34 Los fills
aquests foren fills de Aser e fóran
aquests són los fills e prínceps en lurs
aquests fóran fills de Asaell. 39 Los
aquests fóran fills de Bengamín. 9,Tit 1
aquests fóran sos fills. 6 E dels fills de
aquests fóran prínceps per lurs compayes
aquests fóran alets en portés per portes,
aquests fóran descrits en lurs pròpias
aquests IIII fills de Leví fou comenat tot
aquests hòmens, cor éls han aportada a mi
aquests qui fusquéran, qui éran an la part
aquests hòmens éran conbatadors e
aquests qui éran de prop entrò a Issachar
aquests ten grans benifets, 27 e has
aquests foren alets e depertits an lo
aquests tres. 9 Fóran fills de Semeý e
aquests tres fóran prínceps de les
aquests meséran sorts contra sos frares,
aquests fóran fills de Heman, qui vèyan lo
aquests fóran sots la mà de lur para per
aquests ab lurs frares qui ansenyaven lo
aquests fóran dels fils de Obedom; ells e
aquests fóran fills e frares de Hozà, e
aquests santificàran aquestes coses per la
aquests sobre los fills de Rubèn e sobre
aquests fóran prínceps de la riquesa del
Aquests són los duchs de Edom. 2,Tit 1
Aquests són los fills de Israel: Rubèn,
Aquests són los fills de Jeramel. 34 Sesan
Aquests [*] 9 [*], part los fills de les
Aquests són fills de Naarà. 7 Halaà
Aquests fóran fills de Nebequià, filla de
Aquests són los fills de la muler de Edom,
Aquests són los fills de Sellà, fill de
Aquests són los ollés qui astaven an las
Aquests fóran los prínceps qui fóran
Aquests fóran fills de Abidell, qui fo
Aquests fóran los fills de Leviy: Gerson,
Aquests fóran los fills de Gerson: Lobení
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1Par 6,18
1Par 6,19
1Par 6,22
1Par 6,28
1Par 6,29
1Par 6,31
1Par 6,33
1Par 6,50
1Par 7,1
1Par 7,3
1Par 7,7
1Par 7,17
1Par 8,6
1Par 8,13
1Par 8,28
1Par 9,19
1Par 9,33
1Par 9,44
1Par 11,10
1Par 11,14
1Par 12,14
1Par 12,15
1Par 14,4
1Par 20,7
1Par 23,24
1Par 24,30
1Par 26,19
1Par 26,30
1Par 27,22
1Par 1,43
1Par 2,16
1Par 6,3
1Par 7,4
1Par 9,38
1Par 19,3
1Par 23,10
1Par 2,50
1Par 4,12
1Par 6,25
1Par 12,1
1Par 12,20
1Par 12,21
1Par 4,14
1Par 4,23
1Par 4,41
1Par 4,41
1Par 4,43
1Par 4,43
1Par 5,22
1Par 5,26

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

fills de Gerson: Lobení e Semeý. 18
Aram, Yzar, Hobron, Oziell. 19
Azara, Azara fou para de Jatcrý. 22
Gereboham fou para de Ellcanà. 28
primer angenrat fo Uazaní, Abià. 29
30 Ozaà fo para de [*] Ayà. 31
segons son orda en lo ministeri. 33
qui fo servesiall de Déu. 50
ab tots los lurs lochs. 7,Tit 1
M DC, qui tots éran hòmens forts. 3
e Ozí e Oriell e Germoth, Auray.
17 E lo fill de Ulam fo Bedan.
[*] 4 [*] 5 [*] e Saphuà e Huram. 6
linatgas qui habitaven en Eylon.
e Elià e Zechí, fills de Joram. 28
frares e ab se cassa de son pare.
pans novells cascun disapte. 33
Ymaell, Sarayià, Abdià, Henan.
e nostro Senyor era ab ell. 10
era fuyt denant los feristeus. 14
lo deu, Abachamà lo onze. 14
e lo magor era sobre M cavalers. 15
e angenrà fills e files. 4
frare de Daviu, aucís aquell.
[*] Moli e Èder e Jeremich. 24
Musí fóran Meolí, Àder e Jerimuth.
de dos an dos per lurs seles. 19
hòmens molt forts i éran M DCC.
era príncep Ezriel, fill de Jeroam.
E Dizsan engenrà His, Aram. 43 E
i lo VII David. 16 Les germanes de
Oziel. 3 Los fills de Amran fóran
aquests V fóran prínceps. 4 E
e Masolot. 38 [*] engendrà Saminaà;
per aventura Daviu hage tremesos
Semeý: Lech e Zizà e Jaús e Banan;
de Gabeà. Caleb angendrà Axà. 50
qui fo para de la ciutat de Naàs.
Usias, Usias fou para de Saüll. 25
e Jasaell de Masabià. 12,Tit 1
e Josabad e Eliú e Selaquí.
dels cavalers de Manasès. 21
dels Mestres dels Artificis, cor
e an los seus castells, e astegéran
aquella terra, e tots aquells qui
dia de huy. E puys habitàran ells
e auciéran tots aquels qui
als amolechites, e han astat
la terra e habitàran e astegéran
an Ara, e en lo flum de Gozan, e an

SEVILLA: 1PAR

Aquests fóran los fills de Caath: Aram,
Aquests fóran fills de Mararí: Moolí,
Aquests són los fills de Caath: Aminadap
Aquests fóran fills de Semel: lo primer
Aquests fóran fills de Merarí: Moolí, qui
Aquests són aquells que Daviu establí
Aquests són aquells qui hy astaven ab sos
Aquests són los fills de Aron: Eleatzar,
Aquests fóran fills de Isachar: Tollà,
Aquests foren fills de Ozí: Jesrayà; e de
Aquests fóran V prínceps de compayes molt
Aquests fóran fills de Galaad, fill de
Aquests foren fills de Adoch e fóran
Aquests casàran los habitadors de Geth. 14
Aquests fóran patriarchas e prínceps de
Aquests són los fills de Corè, qui foren
Aquests són los prínceps dels cantadors
Aquests fóran fills de Esell. 10,Tit 1
Aquests són los prínceps dels forts hòmens
Aquests astegéran al mix loch del camp e
Aquests fóran los fills de Gat prínceps de
Aquests són aquells qui pasàran flom Jordà
Aquests són los noms dells fills qui
Aquests fóran fills de Rafaÿm en Geth [*]
Aquests fóran los fils de Leví en lurs
Aquests fóran fills de Leví segons lurs
Aquests són los departiments dels portés,
Aquests fóran sobra lo pobla de Israel
Aquests fóran los prínceps dels fills de
aquets fóran los reys qui fóran senyors de
aquets fóran Seruyà, Abigalil. Servià
aquets: Aron, Moysès, Maria. Los fills de
aquets fóran per lurs conpayas e per lurs
aquets habitàran devant la regió de sos
aquets misatges a tu per aconortar tu per
aquets IIII fóran fills de Semeý. 11 E
Aquets fóran fills de Calef. E Hur, qui fo
Aquets són los hòmens de Rahà. 13 Conès
Aquets fóran fils de Ellcanà: [*] 26 [*]
Aquets vengéran a Daviu en Sicalech,
Aquets éran prínceps dels cavalers de
Aquets aydàran a Daviu contra los ladres,
aquí astaven los hòmens qui sabien fe los
aquí. 24 Simeon engenrà Namien, Jamsim,
aquí astaven e astans fóran destroÿts tro
aquí per aquells, per ço com hi atrobàran
aquí éran romasos, qui éran ascampats als
aquí per aquels entrò al die de huy. 5,Tit
aquí dentrò a la trensmigració. 23 E los
aquí astan tro al die de huy. 6,Tit 1 Los
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1Par 12,39
1Par 13,10
1Par 14,11
1Par 14,12
1Par 16,37
1Par 21,26
1Par 21,28
1Par 26,16
1Par 29,5
1Par 7,29
1Par 9,24
1Par 17,7
1Par 21,3
1Par 28,8
1Par 28,8
1Par 5,26
1Par 7,38
1Par 9,42
1Par 27,33
1Par 11,32
1Par 11,33
1Par 11,34
1Par 21,23
1Par 1,16
1Par 4,8
1Par 15,19
1Par 18,8
1Par 18,8
1Par 18,8
1Par 22,3
1Par 22,14
1Par 22,16
1Par 29,2
1Par 29,2
1Par 29,7
1Par 1,17
1Par 1,17
1Par 1,42
1Par 2,23
1Par 2,25
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1Par 6,18
1Par 7,34
1Par 18,10
1Par 8,21
1Par 6,31
1Par 6,32
1Par 13,3
1Par 13,5
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lo pobla de Israell. 39 E astegéran
la archa de Déu, e axí ell morí
la val de Rafaÿm, Daviu los vencé
loch fo apellat Baalserafim. 12 E
a Déu lauor. 37 Donchs ell lexà
de argent de dret pes. 26 E adificà
era de Ornan jebuseu, él sacrificà
hom a la carrera de la pugada, e és
que totes las obres qui seran
e ses filles, e Dor e ses files.
tebernacle, cascú per son die. 24
cedre?’ ” 7 Donchs tu parleràs axí
lo teu pobla més an sent dobles que
axí com fa huy.” 8 »Donchs
»Donchs ara, devant tot lo pobla, e
e menà’ls en Elà e an Habor e an
de Bèrech fóran Sefonè e Pasfà e
e Tarà. 42 E Azà engenrà Jerà; e
era conseler del rey, e Cuchí de
del torrent de Gaas fóran Ab,
fóran Jonatan, fill de Seguà, de
34 e Achiam, fill de Achàs, de
a ell bous per fer holocaust e
[*] 15 e Heveu, Azacheu, Sineu, 16
Enòs, Sobohà e les cosinees de
i Asaf e Atan, sonans ab sembes de
qui éran ciutats de Adàdag, molt
del qual Selamó féu la «mar» de
e les columnes e los vaxells d’
e aparalà molt gran pes de
talens d’ergent. E lo càrec de l’
obra 16 en aur e an argent e an
de la casa de mon Déu, ço és, [*]
és, [*] aram per fer los vaxells de
talens de argent e XVIII mília de
Elay, Asur, Arfaxath, Luud,
Elay, Asur, Arfaxath, Luud, Aram. E
Jathan. E Dizsan engenrà His,
la terra de Galaad. 23 E Jesur pres
Ram e puys engendrà Ymà,
fo mara de Onam. 27 E los fills que
e les cosinees de Aral, fill de
Aquests fóran los fills de Caath:
Sòmer fóran Achè e Noagà e Jabà e
Adàdag, rey de Sobà, 10 ell tremès
e Zelecay e Beliell 21 e Adarà e
depuys que li hagéran alogada la
cantaven e administraven devant la
a nós, 3 e que tornem a nós la
en Mach, per ço que ell amenàs la

SEVILLA: 1PAR

aquí ab Daviu per tres dies, e mengàran e
aquí denant nostro Senyor. 11 E lavòs fo
aquí e dix: –Nostro Senyor ha departits
aquí ells desemparàran lurs déus, los
aquí devant la archa de nostro Senyor
aquí un altar a nostro Senyor e oferí
aquí sacrificis. 29 E lo tebernacle de
aquí la guàrdia contra la guàrdia. 17 E VI
aquí sían fetes de argent per les mans
Aquí habitàran los fills de Josep [*]. 30
Aquí havia portés devers alcuna part dels
ara a Daviu, mon serfs: “Lo Senyor de les
ara no és. Donchs, senyor meu, no són tots
ara, devant tot lo pobla, e ara com lo meu
ara com lo meu Déu ho ou, vós gordats e
Ara, e en lo flum de Gozan, e an aquí
Arà. 39 Los fills de Olaà foren Oret e
Arà, Amalaach e Zamoch e Zamrí, e Zamrí
Araach era amich del rey. 34 E aprés
Arabach e Asimoch e Bendó Benemich e Alibà
Arach, 34 e Achiam, fill de Achàs, de
Arach, 35 e Elifàs, fill de Aüra; 36 Fer
arades per fer foch e forment per fer
Aradiu, Samareu, Hemateu. 17 E Sem
Aral, fill de Aram. 9 E Jabès emperò fo
aram, 20 e Zacaries e Oriell e Santamoch e
aram, del qual Selamó féu la «mar» de aram
aram e les columnes e los vaxells d’aram.
aram. 9 E com Tou, lo rey de Hemath, hach
aram meyns de nonbre, 4 e los futs de
aram e del ferro és munt que no pot éser
aram e an ferra, los quals no porían éser
aram per fer los vaxells de aram, e ferra
aram, e ferra als vaxells de ferra, e
aram e C mília de ferra. 8 E tots aquells
Aram. E Aram engendrà Hus, Hul, Gòtor,
Aram engendrà Hus, Hul, Gòtor, Mòtoch. 18
Aram. 43 E aquets fóran los reys qui fóran
Aram e los castells de Jeïr e Canat e los
Aram, Asson, Achià. 26 E puys pres altra
Aram angendrà primerament de Ysmaell fóran
Aram. 9 E Jabès emperò fo millor e pus
Aram, Yzar, Hobron, Oziell. 19 Aquests
Aram. 35 Los fills de Hèben, son frara,
Aram, son fill, all rey Daviu, que ell
Arasà e Samayrath, fills de Semeth. 22
archa. 32 E cantaven e administraven
archa del testimoni dentrò que Salamó hach
archa de nostro Senyor Déus, cor nós no
archa de Déu de Chariacharim. 6 [*] qui és
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1Par 13,6
per ço que aportasen d’equèn la
1Par 13,7
7 E ells posàran, donchs, la
1Par 13,9
estès la sua mà que sostengés la
1Par 13,9
seltant, havia un poch anclinada la
1Par 13,10
a ell, per ço cor havia tochada la
1Par 13,12
manera me’n pusch yo portar la
1Par 15,1
de Daviu e adifichà loch a la
1Par 15,2
Daviu: –No és cosa leguda que la
1Par 15,3
per ço que ells aportasen la
1Par 15,12
vos ab vostres frares e aportats la
1Par 15,14
per ço que aportasen la
1Par 15,15
on los fills de Leví aportàran la
1Par 15,23
e Bolencanà éran portés de la
1Par 15,24
cantaven ab tronpes devant la
1Par 15,24
e Camians éran portés de la
1Par 15,25
conestables anàran per portar la
1Par 15,26
oÿsen los levites qui aportaven la
1Par 15,27
tots los lavites, qui aportàvan la
1Par 15,28
los fills de Leví, qui aportaven la
1Par 15,29
de arpes e de rautes. 29 E com l’
1Par 16,1
16,Tit 1 Donchs ells aportàran la
1Par 16,4
an oliy. 4 E astablí, denant la
1Par 16,6
contínuament ab trompa devant l’
1Par 16,37
37 Donchs ell lexà aquí devant la
1Par 16,37
ço que ells ministrasen devant la
1Par 16,39
lo prevera e sos frares devant la
1Par 17,1
yo habit en la casa de cedre e la
1Par 22,19
al Senyor nostro Déu, enaxí la
1Par 22,19
a nostro Senyor seran mesos an la
1Par 28,2
Senyor, en la qual astegés la
1Par 28,18
lurs ales e qui cobrisen la
1Par 8,40
e fóran de gran forsa, e tenían
1Par 12,2
e nobles conbatedors, 2 e trèyan ab
1Par 2,18
e Enoch angendrà Jèfar, Sodab,
1Par 11,38
frare de Natan; e Mibaur, fill de
1Par 11,23
él avallà a ell ab una verga e
1Par 1,17
17 E Sem angendrà Elay, Asur,
1Par 1,18
Hus, Hul, Gòtor, Mòtoch. 18 E
1Par 18,11
tots los vaxells de l’aur e de l’
1Par 21,22
anperò que tu·n prengues aytant
1Par 21,24
axí, anans te’n donaré aytant
1Par 21,25 a Ornan per aquel loch DC sicles de
1Par 22,16
per fer tota obra 16 en aur e an
1Par 28,14
vaxell del servey. E donà a ell
1Par 28,15
atresí dels canelobres de
1Par 28,16
de preposició, e atresí li donà
1Par 28,17
ell donà a ell diversos pes de
1Par 28,17
pes de argent en los lahons de
1Par 29,3 molt abondament. 3 E part açò yo do
1Par 29,4
aur de Ofir e VII mília talens de

SEVILLA: 1PAR

archa de nostro Senyor Déu qui seu sobre
archa de nostro Senyor Déus sobra una
archa, cor lo bou, qui era jova e seltant,
archa. 10 E nostro Senyor fo fortment irat
archa de Déu, e axí ell morí aquí denant
archa de nostro Senyor?» 13 E per aquesta
archa de Déu, e astès lo tebernacle. 2
archa de Déu sia portada per alcuns, sinó
archa de Déu en lo seu loch, lo qual ell
archa de nostro Senyor Déu de Israell al
archa de nostro Senyor Déus de Israel, 15
archa de nostro Senyor Déus de Israell,
archa. 24 E Sebonias e Josefat e Natanael
archa de nostro Senyor, e Obededom e
archa. 25 Donchs Daviu e tots los primers
archa de la amistance de nostro Senyor de
archa de la amistance de nostro Senyor,
archa, e los cantors, e Cohenias, qui era
archa de nostro Senyor ab gran alegria, e
archa de la amistance de nostro Senyor fo
archa de Déu e meséran-la al mix loch
archa de nostro Senyor, dells levites qui
archa de la amistance de nostro Senyor e
archa de nostro Senyor Asaph e sos frares,
archa de nostro Senyor contínuament tots
archa de nostro Senyor en un alt loch qui
archa [*] de nostro Senyor és desots las
archa de la amistanse de nostro Senyor hi
archa e an la casa qui és adificada al nom
archa de la amistance de nostro Senyor e
archa de la amistance de nostro Senyor. 19
archs, e havían molts fills e nebots entrò
archs e gitaven péres ab fones ab cascuna
Ardon. 19 E com fo morta Asubà, pres altra
Aregaray; 39 e Èlzech de Amon, e Honoray
arepà a ell la sua lanse, la qual tenia an
Arfaxath, Luud, Aram. E Aram engendrà Hus,
Arfaxath engendrà Sale, e Sale engendrà
argent [*] e l’aur lo qual lo rey havia
argent com vall, per ço que la plaga ses
argent com ella vall, cor yo no la deg a
argent de dret pes. 26 E adificà aquí un
argent e an aram e an ferra, los quals no
argent a pes per la diversitat dels
argent e de lurs lanternes. 16 E donà-li
argent a les altres taules d’ergent; 17 e
argent en los lahons de argent. 18 E donà
argent. 18 E donà aur molt pur a l’altar
argent e aur an lo templa de mon Déu, lo
argent provat per deurar las perets del
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1Par 29,5
obra d’aur e là on haurà obra de
1Par 29,5
obres qui seran aquí sían fetes de
1Par 29,7
d’aur e X mília [*] talens de
1Par 22,3
les portes, e per fer junchtures e
1Par 5,18
qui éran batalés e portaven
1Par 10,9
desgornit e li hagéran levades les
1Par 10,10
pobles. 10 E consegràran las sues
1Par 5,9
là on hom entra an un desert e
1Par 6,73
Yssacar, Chades e Daberith, [*] 73
1Par 5,8
Samma fo fill de Joell, e habità en
1Par 6,3
3 Los fills de Amran fóran aquets:
1Par 6,3
Aron, Moysès, Maria. Los fills de
1Par 6,49
de nostro Senyor Déus. 49 E
1Par 6,50
de Déu. 50 Aquests són los fills de
1Par 6,57
fill de Jofonè. 57 E a los fills de
1Par 12,27 27 Johadà fo príncep del linatga de
1Par 15,4
4 E ajustà atresí los fills de
1Par 23,13 IIII e. 13 Los fills de Amram fóran
1Par 23,13 de Amram fóran Aron e Moysès. E
1Par 23,28
28 E seran sots la mà dels fills de
1Par 23,32
e la observació dels fills de
1Par 24,1
Aquestes parts seran alls fills de
1Par 24,1
alls fills de Aron. Los fills de
1Par 24,19
segons lur costuma sots la mà de
1Par 24,31
sorts contra sos frares, fills de
1Par 27,17
fill de Tamel; sobre los fills de
1Par 8,15 Joè, Sagat e Gormoth 15 e Zedebià e
1Par 15,20 cantaven las coses secretes ab lurs
1Par 15,16
cant, so és a seber, en rautes e an
1Par 15,28
e de tronpes, e ab so [*] de
1Par 1,24
Jobam [*]. 24 E Sem angendrà
1Par 23,9
prínceps Salamenich, Josiell e
1Par 11,27 avonclo, de Batleem, 27 e Semmoch e
1Par 4,14
los hòmens qui sabien fe los
1Par 4,14
para de la val dels Mestres dels
1Par 22,15
altres mestres molt savis de totes
1Par 10,3
la batalla contra Saüll, e los
1Par 3,10 Roboam angenrà Abià, Abià angendrà
1Par 3,10
angenrà Abià, Abià angendrà Asà,
1Par 15,6
E dells fills de Merarí fo príncep
1Par 9,19
19 Seŀlum, fill de Corrè, fill de
1Par 8,38
Hanan. Tots aquests fóran fills de
1Par 11,26
E los pus forts hòmens [*] fóran:
1Par 27,7
7 En aquell any era lo quart mes
1Par 15,19
19 E los cantós éran Hamar i
1Par 16,5
saltiri e sobre las rautes. Astablí
1Par 25,1
an lo servey els fills de
1Par 25,2
era a ells asignat. 2 Dels fills de
1Par 25,2
e Natanià e Aserella. Los fills de
1Par 25,2
de Asaf profetitzàran sots la mà de

SEVILLA: 1PAR

argent, que totes las obres qui seran aquí
argent per les mans dels mestres. E si
argent e XVIII mília de aram e C mília de
armelles, e aparalà molt gran pes de aram
armes, lanses e ascuts e coltels, e sabien
armes, ells lo tremeséran an lur terra per
armes en lo templa de lur déu e ficàran lo
armitatga, entrò al flum qui és apellat
Armoth e Anem ab tots los lochs de
Aroer dentrò a Nabó e Abelmeon. 9 E habità
Aron, Moysès, Maria. Los fills de Aron
Aron fóran aquests: Nadap et Abiüd,
Aron e sos fills aduyen e cremaven ensens
Aron: Eleatzar, qui fo para de Finès;
Aron donàran las ciutats de refugi Hebron
Aron e ab ell III º mília DCC hòmens. 28 E
Aron e los fills de Leviy. 5 E dels fills
Aron e Moysès. E Aron fou triat per servir
Aron fou triat per servir en los sans dels
Aron en lo servey de la cassa de nostro
Aron, lurs frares, que ells administren en
Aron. Los fills de Aron fóran Nedap e
Aron fóran Nedap e Abiüd e Aleatzar e
Aron, para de ells, axí com lo Senyor Déu
Aron, denant lo rey Daviu e denant Sedoch
Aron era príncep Sadoch; 18 sobra los
Aroth e Dar 16 e Michael e Jassà e Joà e
arpas. 21 E Matatias e Elifalu e Macenias
arpes e an senbes, per ço que lo so de
arpes e de rautes. 29 E com l’archa de la
Arphaxath, Sàlem, 25 Hèber, Phàlec, Reú,
Arram; aquests tres fóran prínceps de les
Arroch [*] 28 [*] de Etichià e Abiàtzer d’
artificis. 15 E Caleph, fill de Sofonià,
Artificis, cor aquí astaven los hòmens qui
arts per fer tota obra 16 en aur e an
arxés atrobàran aquel e segetàran-lo. 4
Asà, Asà engendrà Josefat, 11 Josefat
Asà engendrà Josefat, 11 Josefat angendrà
Asaà, e sos frares, ço és a seber, de CC
Asach, fill de Corè, ab sos frares e ab se
Asaell. 39 Los fills de Assa: primer
Asaell, frare de Joab, e Aleanan, frare de
Asaell, frare de Joab, e Zabadias, son
Asaf e Atan, sonans ab sembes de aram, 20
Asaf per sonar les senbes. 6 E astablí
Asaf, de Heman e Ydicum, los quals
Asaf fóran Sacur e Josep e Natanià e
Asaf profetitzàran sots la mà de Asaf prop
Asaf prop lo rey. 3 E Ydathun: e los fills
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1Par 25,6
de nostro Senyor e de prop lo rey,
1Par 25,9
sort exí a Josep, qui era de
1Par 7,12
mília e CC, e axíran a batalla. 12
1Par 4,3 de Jedebès, e lur germana havia nom
1Par 15,17
fill de Joell, e de sos frares
1Par 20,1 dels fills de Amon. E despuys anà e
1Par 9,7
Mosolam, fill de Abdayià, fill de
1Par 6,39
qui era fill de Israel. 39 E era
1Par 6,39
qui astava a la [*] part dreta.
1Par 16,5
lo Senyor Déus de Israell, 5 ço és,
1Par 16,7
7 En aquel die féu Daviu príncep
1Par 16,37
devant la archa de nostro Senyor
1Par 4,36
de Oziell; 36 e Ehonay e Jocebà e
1Par 26,25
qui hac un fill per nom Rabià, e
1Par 26,25
fill de Rabià, e Jorram fo fill de
1Par 8,1
Bale, son fill primer angenrat, e
1Par 16,31
mogés. 31 Alegren-se los cells e
1Par 6,45
45 E Moloch, de Hasabià; [*] de
1Par 6,45
Moloch, de Hasabià; [*] de Asbí; e
1Par 22,8
ha parlat ab mi e dit: “Tu has
1Par 28,3
tu ést astat hom conbatador e has
1Par 4,43
qui aquí éran romasos, qui éran
1Par 14,13
vengéran los feristeus e fóran tots
1Par 22,8
la casa al meu nom, car tu has
1Par 14,9
los feristeus vengéran, ells fóran
1Par 10,4
no són sirconsisos vengen e que m’
1Par 15,16
dels fills de Leví que ells
1Par 5,26
havia vedada. 26 E nostro Senyor
1Par 21,1
levà contra lo pobla de Israell e
1Par 9,1
Israell [*] la suma de aquells és
1Par 16,40
segons totes las cosas qui són
1Par 28,19
a mi de la mà de nostro Senyor
1Par 27,24
nonbrats no fo aportat an los
1Par 29,29 Daviu, los primers e los derés, són
1Par 18,16
éran preveres. E Isfusan era
1Par 24,6
6 E Samaÿas, fill de Nathanael,
1Par 28,8 com lo meu Déu ho ou, vós gordats e
1Par 10,4
segetàran-lo. 4 E Saül dix a son
1Par 10,4
e que m’ascarnèscan. Mas son
1Par 10,5
’s caer sobre aquella. 5 E con son
1Par 12,8
e trop bons conbatedors que tenían
1Par 12,34
mília ab aquels qui sabían portar
1Par 5,18
batalés e portaven armes, lanses e
1Par 12,24
24 Los fills de Judà, qui portaven
1Par 18,1
beneÿta perdurablament. 18,Tit 1 E
1Par 26,14
sort qui era devers tremuntana se
1Par 26,15
part qui era devers mixjorn se
1Par 19,1
primers a la mà del rey. 19,Tit 1
1Par 15,13
ella aparalat, 13 per ço que no·ns
1Par 17,17
de ton serfs en lo temps qui és
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Asaf e Yditun e Haman. 7 E lo nonbre de
Asaf; e la segona, a Golias e a sos fills
Asafan e Hafasan éran fills de Baÿm, fill
Asafiní. 4 Fimel angendrà Godor [*] Èser;
Asafs, fill de Berequias, e dels fills de
asagà Rabat, e Daviu astava an Jerusalem
Asanà; 8 e Jobanià, fill de Jereboà; e
Asaph, son frare, qui astava a la [*] part
Asaph fo fill de Berequià, Baraquià fo
Asaph lo príncep, Azacaries, qui era lo
Asaph e sos frares per confesar a nostro
Asaph e sos frares, per ço que ells
Asayà e Suchua e Adiell e Ismiel e Banayà.
Asaÿas fo fill de Rabià, e Jorram fo fill
Asaÿas, e Zechrí fo fill de Joram, e
Asbaal fou lo segon, e Aam fo lo ters, 2 e
asbelesque’s la terra e dígan [*] les
Asbí; e Asbí, de Amasià; e Amasià, de
Asbí, de Amasià; e Amasià, de Helquià; 46
ascampada molta sanch e has fetes moltes
ascampada sanch.” 4 »Mas lo Senyor Déus de
ascampats als amolechites, e han astat
ascampats en una val. 14 E Daviu demenà de
ascanpada molta sanch devant mi. 9 Mas lo
ascanpats en la val de Rafaÿm. 10 E Daviu
ascarnèscan. Mas son ascuder no volch fer
ascollisen de lurs frares cantós an orges
ascomoch l’asperit de Ful, rey dels
ascomoch Daviu que ell nonbràs los fills
ascrita an los libres dels reys de Ysraell
ascrites en la lig de nostro Senyor, la
ascrites, per ço que yo antenés totes les
ascrits del rey Daviu. 25 Sobre los
ascrits en lo libre de Samuel lo veent e
ascrivà. 17 E Benaÿas, fill de Joadè, era
ascrivà de la Lig, linatga de Leví,
ascrutats tots los menements de nostro
ascuder: –Tre te aspasa e ausiu-me, per
ascuder no volch fer açò, cor ell era trop
ascuder hac vist asò, so és a saber, que
ascut e lanse, e lur care era axí com a
ascut e lansa. 35 E los fills de Dan qui
ascuts e coltels, e sabien bé batallar e
ascuts e lanses, fóran VI mília DCCC
asdevench-se aprés aquestes coses a
asdevench a Zacarias, son fill, qui era
asdevench a Bededom e a sos fills, en la
Asdevench-se que Neàs, rey dels fills de
asdevenga axí com fou al comensament, con
asdevenidor e has mi fet esgardabla sobra
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1Par 8,37
qual és nat Elezà, lo qual engendrà
1Par 9,44
Elezà, Elezà angendrà Assel. 44
1Par 1,20 E Jectan angendrà Elmodach, Sàleph,
1Par 8,38
Elezà, lo qual engendrà Asel. 38 E
1Par 1,6
Mòsoch, Tiràs. 6 E Gòmer engenrà
1Par 5,21
CCC L mília oveles e II mília
1Par 27,30 E Jaadias de Meronath era sobra los
1Par 2,2
Josep, Bengamín, Naptalín, Gat,
1Par 6,62
del trip de Ysachar e del trip de
1Par 6,74
lochs de aquests. 74 E del trip de
1Par 7,30
de Josep [*]. 30 E los fills da
1Par 7,40
40 Tots aquests foren fills de
1Par 12,36
mília e DCC. 36 E dells fills de
1Par 1,42
e Seban, e Jetran, Caran. 42 E
1Par 25,2
fóran Sacur e Josep e Natanià e
1Par 5,26
l’asperit de Ful, rey dels
1Par 18,4 cavalers e XX mília hòmens a peu, e
1Par 29,17
a tu, e he vist lo teu pobla qui és
1Par 12,10
lo segon, Aliap lo ters, 10 e
1Par 25,1
a aquell offici que era a ells
1Par 11,32 torrent de Gaas fóran Ab, Arabach e
1Par 12,3
Gebach, e Jasaell e Fàlec, fill de
1Par 6,22 fou para de Corrè, Corè fou para de
1Par 6,23
de Corrè, Corè fou para de Asir, 23
1Par 6,23
de Biasach, Abiasach fou para de
1Par 6,24
Abiasach fou para de Asir, 24
1Par 6,37
Sofonià, fill de Càhat; e Càhat, de
1Par 6,37
fill de Càhat; e Càhat, de Asir; e
1Par 4,16
engendrà Zib e Siphà e Serià e
1Par 5,6
lo qual Teglatphasar, rey dels
1Par 19,16 ’n tornà an Jerusalem. 16 E com lo
1Par 19,14
qui era ab ell anàran contra los
1Par 19,15
los fills de Amon vehéran que los
1Par 19,18
contra ells. 18 Mas a la fi los
1Par 19,18
de Israell. E Daviu aucís dels
1Par 2,17
Amasià, e fo pare de aquest Gèter
1Par 27,25
25 Sobre los tresaus del rey fo
1Par 10,5
5 E con son ascuder hac vist
1Par 17,17
a mi aytals coses? 17 Més ancara,
1Par 21,3
serfs? Per què vol lo meu senyor
1Par 7,24
la qual adifichà Beterèn lo Jusà e
1Par 4,29
e an Hasarsual, 29 e en Belaà e an
1Par 2,15
Natanell, lo quint Meday, 15 lo VI
1Par 14,17 a Gàtzara. 17 E lo nom de Daviu fo
1Par 10,4
4 E Saül dix a son ascuder: –Tre te
1Par 10,4
per pahor. Donchs Saül pres se
1Par 10,5
atresí se lexà caher sobra la sua
1Par 21,5 mill mília e C mília hòmens portans
1Par 21,16
lo sell e la terra e tenia una
1Par 17,21
per la sua grenea e per los seus
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Asel. 38 E Asell hac VI fills per los noms
Asel hac VI fills, qui hagéran axí nom:
Aselimoth, Jare, 21 Aduran, Huzal, Declà,
Asell hac VI fills per los noms dels quals
Asenech e Erifan e Chogotmà. 7 E Janan
àsens e C mília hòmens. 22 E fo fort gran
àsens. 31 E Jasís de Agaren era sobra los
Aser. 3 Judes angenrà tres fills de la
Aser e del trip de Naptalín e del trip de
Aser, Masal, Abdon [*], 75 Hachac, Rodop
Aser, Jomnà, Josuà e Esín, Bannà, e Sarra,
Aser e fóran prínceps de lur linatga e
Aser qui axían a batalla, qui·s conbatían
Àser engenrà Balaam, Zarian, Jathan. E
Aserella. Los fills de Asaf profetitzàran
aserians, e l’asperit de Teglatphalazar,
asgarrà tots los cavalls de les carretes,
así atrobat oferir a tu dons ab molt gran
Asiasmanà lo quart, Jeremies lo cinc, 11
asignat. 2 Dels fills de Asaf fóran Sacur
Asimoch e Bendó Benemich e Alibà e
Asinod, e Bariachà e Ieu de Oth; 4 e
Asir, 23 Asir fou para de Elcanà, Elcanà
Asir fou para de Elcanà, Elcanà fou para
Asir, 24 Asir, de Càath, e Càath fou para
Asir, de Càath, e Càath fou para de
Asir; e Asir, de Abiazaph; e Abiazaph, de
Asir, de Abiazaph; e Abiazaph, de Corrè;
Asirael. 17 E Esraell angendrà Gèter,
asirians, se’n menà catiu, e fo príncep
asiriench vehé que ell era astat vensut
asirienchs a la batalla e ancalsàran
asirienchs fusquéran, ells fugíran atresí
asirienchs fusquéran a lo pobla de
asirienchs VII mília hòmens de carretes e
asmelita. 18 E Caleb, fill de Hesrom, pres
Asmoth, fill de Adiel, e Jonetan, fill de
asò, so és a saber, que Saül era mort, él
asò has vist éser pocha cosa devant tu e
asò fer qui serrà comtat per peccat al
Asoensera lo Ssobirà. 25 E los fills d’
Asòmoch e an Tolach 30 e an Batuell e an
Ason i lo VII David. 16 Les germanes de
aspandit per totes las regions, e nostro
aspasa e ausiu-me, per ço que per
aspasa e lexà’s caer sobre aquella. 5 E
aspasa, e axí ell morí. 6 Donchs Saüll e
aspasa, e hac-n’hi dels fills de Judà
aspasa e un coltel tret en sa mà, e tenia
aspaventamens las nacions devant ell, cor
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1Par 10,14
a una devinadora, 14 e no hac
1Par 5,26
26 E nostro Senyor ascomoch l’
1Par 5,26
de Ful, rey dels aserians, e l’
1Par 12,18
pares ho vege e ho jutge. 18 E
1Par 16,25
Senyor és gran, e molt loable, e
1Par 10,4
no volch fer açò, cor ell era trop
1Par 21,30
a nostro Senyor, cor ell era astat
1Par 9,29
e sobre [*] l’ansens e sobra las
1Par 19,3
servens són sa venguts a tu per
1Par 11,37
de Carmell; e Nooray, fill de
1Par 12,6
de Harach, 6 e Elearià e Jesià e
1Par 8,39
fills de Asaell. 39 Los fills de
1Par 9,7
7 E dels fills de Bengamín fóran
1Par 9,16
de Ytheún, e Barachias, fill de
1Par 6,2
de Achat fóran aquests: Amram,
1Par 2,16
Servià anfentà Abisay, Joab,
1Par 4,32 32 [*] Etan, Ahèn, Remnon, Sechem,
1Par 9,43
angendrà Elezà, Elezà angendrà
1Par 2,25
Ram e puys engendrà Ymà, Aram,
1Par 2,24
per muler e angendrà de aquella
1Par 3,17
e Sedesias. 17 E Jaconies angendrà
1Par 5,26
asperit de Teglatphalazar, rey de
1Par 17,24
e la casa de Daviu, son serfs,
1Par 4,23
astaven an las plantacions e en les
1Par 16,4
rostit e sèmola frita an oliy. 4 E
1Par 16,6
Asaf per sonar les senbes. 6 E
1Par 16,38
tots dies, cascú per son die. 38 E
1Par 22,2
fosen ajustats ensems. E ell
1Par 23,1
Daviu fo vel e ple de dies, e
1Par 16,5
Azacaries, qui era lo segon a ell.
1Par 16,5
del saltiri e sobre las rautes.
1Par 15,17
de alegrance sonàs an alt, 17 ells
1Par 17,11
la qual serrà de tos fills, e yo
1Par 17,14
aquell qui fo anans de ell. 14 E yo
1Par 15,22
príncep dels fills de Leví, era
1Par 11,16 Daviu era an lo defaniment e an la
1Par 2,53
aquests axíran los serraÿtes e los
1Par 4,19
Nàatam: Garmí, para de Seyllà e d’
1Par 5,26
e en lo flum de Gozan, e an aquí
1Par 4,41
e tots aquells qui aquí astaven e
1Par 4,22
del Jurament, 22 e de aquel qui féu
1Par 4,6 Naarà anfentà Ozam, Hèpher, Teman e
1Par 4,43
ascampats als amolechites, e han
1Par 17,5
mi cassa a habitar, 5 cor yo no he
1Par 17,5
mudats los lochs del tebernacle, he
1Par 19,16 E com lo asiriench vehé que ell era
1Par 21,30
pregar a nostro Senyor, cor ell era
1Par 22,7
Sellamó: –[*] de la mia volentat és
1Par 28,3
casa al meu nom, per ço com tu ést
1Par 24,20
príncep dels fills de Leví qui éran
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asperance en nostro Senyor, per la qual
asperit de Ful, rey dels aserians, e l’
asperit de Teglatphalazar, rey de Assur, e
asperit complí Abisay, qui era entre XXX
aspeventabla sobre tots los déus. 26 Tots
aspeventat per pahor. Donchs Saül pres se
aspeventat de trop gran pahor, cor él veé
aspícias. 30 E dels fills dells preveres
aspiyar e per sercar la tua terra? 4
Asrabay; 38 e Joell, frare de Natan; e
Asraell e Joèser e Jezraam de Caray, 7 e
Assa: primer angenrat Ullam e Hus lo segon
Assà, lo fill de Mosolam, fill de Abdayià,
Assà, fill de Alcanà, lo qual habità en
Assaar, e Hebron, Oziel. 3 Los fills de
Assael, III. 17 Abigail anfentà Amasià, e
Assan; e axí són V ciutats. 33 E hagéran
Assel. 44 Asel hac VI fills, qui hagéran
Asson, Achià. 26 E puys pres altra [*]
Assur, para de Tachue. 25 Ismael, qui era
Assur, Salatiell, 18 Melequiram, Fadaayà,
Assur, e pres Rubèn e Gad e la meytat del
astà devant ell.” 25 Cor tu, Senyor mon
astabbilias en la casa del rey e an los
astablí, denant la archa de nostro Senyor,
astablí Banayà e Jaziell, los preveres, al
astablí portés Obededom e sos frares e
astablí de aquells hòmens qui talasen
astablí Selemó, son fill, rey sobre lo
Astablí Ahiell e Semamoch e Jaell e
Astablí Asaf per sonar les senbes. 6 E
astablíran, donchs, dels fills de Leví
astabliré lo regna de aquells. 12 I ell
astabliré aquel en la mia casa e an lo meu
astablit sobre la profecia per cantar dolç
astació dels feristeus e era an Batlem, 17
astaholites. 54 Los fills de Salmà, para
Astamó, qui fo de la terra de Maquí. 20 E
astan tro al die de huy. 6,Tit 1 Los
astans fóran destroÿts tro al dia de huy.
astar lo soll e de l’hom de Felsia, e
Astarí. Aquests són fills de Naarà. 7
astat aquí per aquels entrò al die de huy.
astat en cassa de aquel temps ansà que yo
astat an tendes 6 ab tot lo pobla de
astat vensut per los fills de Israell, ell
astat aspeventat de trop gran pahor, cor
astat que yo adificàs una cassa al nom del
astat hom conbatador e has ascampada
astats romasos e dels fills de Amram [*].
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açò lo nonbre de aquells qui éran
39 E era Asaph, son frare, qui
e de Judà al defeniment un Daviu
despuys anà e asagà Rabat, e Daviu
vehé l’àngell de nostro Senyor qui
e Joàs era sobre las cambres on
dels fereseus. E los fills de Daviu
dels vells. 16 Sefinà e Hozà
portés de la part devers ponent ne
adificat lo templa en Jerusalem, e
cantans dels maestres qui
Mestres dels Artificis, cor aquí
veles. 23 Aquests són los ollés qui
terra, e tots aquells qui aquí
33 Aquests són aquells qui hy
e a mixjorn. 25 E lurs frares
companyas dells fills de Leví, qui
de Sebulon qui axíran a batalla e
IIII e [*], là on era lo consell
lo seu sagrament fou a Issach. 17 E
sua és perdurablament. 42 E
havia-hi XVIII mília hòmens. 13 E
fo an Batel ab lurs fills, e Noran
envers la part de orient e Gàser
Jerusalem. 2 Com lo rey fo levat e
del rey e an los seus castells, e
-los tota la terra e habitàran e
astech envers occident, e sos fills
fills de Leví e los nathaneus. 3 E
denant los feristeus. 14 Aquests
sobre tot lo pobla de Israell. 39 E
hi éran venguts per aydar a ells
16 E com lo rey Daviu fos vengut e
casa a nostro Senyor, en la qual
gran onta. E menà a ells que ells
lo pobla de Israell axí com les
e Josefat de Machan; 44 e Aziàs de
Manasès, Gaulon, qui és an Basan, e
adifichà loch a la archa de Déu, e
semblance de carreta de àngells qui
de Agipta, qui havia V coldos de
axí com tu has dit. 24 Lo teu nom
futs de cedre, qui no podien éser
de les carretes, dels quals ell
moltons. 27 Enperò, Daviu portava
preses de la tua mà. 15 Nós som
tocasen senbes e tots lenguatges de
Hesrom, pres muler qui era apellada
Sodab, Ardon. 19 E com fo morta
Hemateu. 17 E Sem angendrà Elay,
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astats nonbrats no fo aportat an los
astava a la [*] part dreta. Asaph fo fill
astava. 17 E Daviu axí-los a carera e
astava an Jerusalem com Joab ferí Rebat e
astava entra lo sell e la terra e tenia
astava l’oliy. 29 E Saratiar de Saran era
astàvan primers a la mà del rey. 19,Tit 1
astàvan a la part devers soll ponent, de
astàvan quatra en la carrera e axí éran de
astave cascú segons son orda en lo
astaven en Jabés en los tebernacles.
astaven los hòmens qui sabien fe los
astaven an las plantacions e en les
astaven e astans fóran destroÿts tro al
astaven ab sos fills. Dels fills de Cahat:
astaven an les viletes e venían als
astaven an les finestres, per ço que ells
astaven entra les compayas ben savis an
astaven dos e dos. 18 En las seŀles dels
asteblí aquell a Jacob en menement, e a
asteblí Heman e Editum que cantasen ab
asteblí en Edom defeniment, sí que Idomeya
astech envers la part de orient e Gàser
astech envers occident, e sos fills
astech an peus, él dix: –O, mos frares e
astegéran aquí. 24 Simeon engenrà Namien,
astegéran aquí dentrò a la trensmigració.
astegéran en Sincèn ab ses filles e Azà ab
astegéran an Jerusalem dels fills de Judà
astegéran al mix loch del camp e defaséran
astegéran aquí ab Daviu per tres dies, e
astegéran a una part, an un camp. 10 E con
astegés devant nostro Senyor, él dix: –O,
astegés la archa de la amistance de nostro
astegesen en Gericó dentrò que ells focen
astelles del cell. 24 E com Joab, fill de
Asteroch; e Sammà e Jasiell, fill de
Asteroth ab los lurs lochs. 72 E del trip
astès lo tebernacle. 2 Ladonchs dix Daviu:
astesésan lurs ales e qui cobrisen la
astetura e havia una lance aytal com
astiga e sia axelsat perdurablament, e sia
astimats, los quals los sidonienchs e los
astogà a sos obs C carros. 5 E los
astolla e una butsina, e tots los lavites,
astranys devant tu e viandans, axí com los
asturments a cantar a Déu. E féu los fills
Asubà, de la qual angenrà Enoch, e Enoch
Asubà, pres altra muler qui era apellada
Asur, Arfaxath, Luud, Aram. E Aram
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1Par 4,5
angenrat [*], para de Batleem. 5 E
1Par 7,21
aquells, cor ells vengéran per
1Par 15,19 19 E los cantós éran Hamar i Asaf e
1Par 6,41
Besià, de Malquià; 41 Melquià, de
1Par 6,41 de Malquià; 41 Melquià, de Atanay;
1Par 2,26
altra [*] Geramael qui havia nom
1Par 11,31
fill de Luanà de Netefach; 31
1Par 18,8
aquells an Jerusalem. 8 E pres
1Par 10,5
és a saber, que Saül era mort, él
1Par 15,4
ell li havia aparalat. 4 E ajustà
1Par 19,15
asirienchs fusquéran, ells fugíran
1Par 23,30
e a cantar a nostro Senyor e
1Par 28,15
canalobra e de les lanternas,
1Par 28,16
a obs de la taule de preposició, e
1Par 23,5
5 e hac-n’hi IIII mília portés e
1Par 28,6
a mi la mia casa e los meus
1Par 16,8
fets conèxer an los pobles les sues
1Par 4,40
pastura a lurs ovelles, 40 e
1Par 4,41
aquí per aquells, per ço com hi
1Par 10,3
batalla contra Saüll, e los arxés
1Par 10,8
de aquells qui éran morts e
1Par 29,17
e he vist lo teu pobla qui és así
1Par 24,4
4 E los fills de Aleatzar fóran
1Par 26,31
de Daviu fóran comtats e fóran
1Par 29,15 onbra sobra terra e no hy ha neguna
1Par 6,41
41 Melquià, de Atanay; Atanay, de
1Par 6,41
de Atanay; Atanay, de Atzara;
1Par 6,36
e Elcanà, de Joell; e Joel, de
1Par 6,9 angenrà Achimàs. 9 Achimàs engenrà
1Par 6,9
9 Achimàs engenrà Atzarias,
1Par 3,12
fill de Joàs, lo qual angenrà
1Par 3,12
Joàs, lo qual angenrà Atzaries, e
1Par 4,41
havem anomenats, en los dies de
1Par 6,36
de Joell; e Joel, de Atzarià; e
1Par 21,12
e que l’àngell de nostro Senyor
1Par 4,43
fills de Jezí, 43 e destrovíran e
1Par 7,21
fill; e los hòmens de Get d’equèn
1Par 2,3
mal devant nostro Senyor Déus, i él
1Par 11,22
fetes moltes obres en Capsael. Él
1Par 11,22
és, Aziell e Moab, e él devellà e
1Par 11,23
sisterna en temps de neu. 23 E él
1Par 11,23
lanse, la qual tenia an sa mà, e
1Par 19,18
a lo pobla de Israell. E Daviu
1Par 19,18
e XL mília hòmens de peu, e
1Par 20,4
los feristeus, en la qual ell
1Par 20,5
Odach, fill de Salt, betlemites, e
1Par 20,7
fill de Samaà, frare de Daviu,
1Par 18,7
7 E Daviu pres los carcaxes d’
1Par 18,11
Senyor tots los vaxells de l’
1Par 18,11
de l’aur e de l’argent [*] e l’

SEVILLA: 1PAR

Asur, para de Tachua, havia dues mulers:
asveyr las posecions. 22 Donchs Efraÿm,
Atan, sonans ab sembes de aram, 20 e
Atanay; Atanay, de Atzara; Atzara, de Ayà;
Atanay, de Atzara; Atzara, de Ayà; 42 Ayà,
Aterià, qui fo mara de Onam. 27 E los
Athay, fill de Gebay, de Gabat, dells
atrasí de Sabat e de Semín, qui éran
atresí se lexà caher sobra la sua aspasa,
atresí los fills de Aron e los fills de
atresí a Abisay, son frare, e·ntràranatresí al vespra, 31 aytenbé an la oferena
atresí dels canelobres de argent e de lurs
atresí li donà argent a les altres taules
atretans qui cantàvan a nostro Senyor ab
atris, car yo he alet aquell en mi an fill
atrobadures. 9 Cantats a ell e recomtats
atrobàran fort bones pastures e bona terra
atrobàran moltes bones pastures. 42 E
atrobàran aquel e segetàran-lo. 4 E Saül
atrobàran Saül e sos fills, qui jèyan
atrobat oferir a tu dons ab molt gran
atrobats molt més an prínceps que los
atrobats hòmens molt forts en Jaser
aturada. 16 O, Senyor nostro Déu, tota
Atzara; Atzara, de Ayà; 42 Ayà, de Ethan;
Atzara, de Ayà; 42 Ayà, de Ethan; Ethan,
Atzarià; e Atzerià, fill de Sofonià; 37 e
Atzarias, Atzarias angendrà Joannàs. 10
Atzarias angendrà Joannàs. 10 Joannàs
Atzaries, e Atzaries angendrà Jonetam, 13
Atzaries angendrà Jonetam, 13 Jonetam
Atzechià, rey de Judà, e destrovíran tots
Atzerià, fill de Sofonià; 37 e Sofonià,
aucia los fills de Israell en totes lurs
auciéran tots aquels qui aquí éran
auciéran aquells, cor ells vengéran per
aucís-lo. 4 E él angenrà de Tamar, qui
aucís dos hòmens, ço és, Aziell e Moab, e
aucís lo lehó al mix loch de la sisterna
aucís un homa de Agipta, qui havia V
aucís aquel ab la sua lanse metexa. 24 E
aucís dels asirienchs VII mília hòmens de
aucís Safat, príncep de la host. 19 E com
aucís Sobocay de Huzach e Safay, del
aucís [*] Goliath geteu, lo fust de la
aucís aquell. Aquests fóran fills de
aur los qualls havían los servesialls de
aur e de l’argent [*] e l’aur lo qual lo
aur lo qual lo rey havia pres de les gens,
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1Par 22,14 de nostro Senyor, C mília talens d’
1Par 22,16
totes arts per fer tota obra 16 en
1Par 28,14
de nostro Senyor, 14 per pes d’
1Par 28,15
vaxells e de les obres. 15 E donà
1Par 28,16
lanternes. 16 E donà-li a mesura
1Par 28,17 ampoles e als ansensós qui éran d’
1Par 28,17
d’aur molt pur e als lehonets d’
1Par 28,18 en los lahons de argent. 18 E donà
1Par 29,3
3 E part açò yo do argent e
1Par 29,4
casa, 4 ço és, III mília talens d’
1Par 29,5
5 an qualque loch haurà obra d’
1Par 29,7
ells donàran [*] V mília talens d’
1Par 11,35
de Arach, 35 e Elifàs, fill de
1Par 7,7
Escom e Ozí e Oriell e Germoth,
1Par 5,10
geregaven contra los agarrenchs e
1Par 10,2
persegían Seüll e sos fills, ells
1Par 10,14
Senyor, per la qual cosa ell lo
1Par 10,4
dix a son ascuder: –Tre te aspasa e
1Par 27,23 volch nonbrar aquells de XX anys an
1Par 11,23 com plagador de texidor. Donchs él
1Par 21,15
-li: –Basta, huymés ces d’equí
1Par 23,26
de Leviy que ells porten d’equí
1Par 10,4
aspasa e ausiu-me, per ço que per
1Par 19,3 dixéran a Hamon: –Tu cuydes que per
1Par 11,12
vegada. 12E Aleatzar, fill de son
1Par 11,26
de Joab, e Aleanan, frare de son
1Par 27,32 riquesa del rey Daviu. 32 E Jonatan,
1Par 2,49
e para de Gabeà. Caleb angendrà
1Par 29,25 Salamó. 25 Donchs, nostro Senyor
1Par 14,2
de Ysraell e que lo seu regna era
1Par 17,24
has dit. 24 Lo teu nom astiga e sia
1Par 28,19
yo antenés totes les obres de l’
1Par 4,10
qui ést beneÿt, benuyràs mi e
1Par 18,3
la regió de Hemath, con ell anà per
1Par 2,4
qui era se nora, Zàram e Fares. E
1Par 2,6
e Ethan e Eman, Cal i Daran; e
1Par 4,9
Jabès e dix: –Per ço l’he apelat
1Par 4,32
Ahèn, Remnon, Sechem, Assan; e
1Par 5,1
germà, aytanbé fill de Israell; e
1Par 5,1
fill de Israell; e axí no·l tenían
1Par 6,49
Senyor Déus per lo pobla de Israel,
1Par 6,66
les quals apellàran [*], 66
1Par 7,1
Tollà, Phuà, Jasup, Simaron, e
1Par 9,44
44 Asel hac VI fills, qui hagéran
1Par 10,5
lexà caher sobra la sua aspasa, e
1Par 12,8
ascut e lanse, e lur care era
1Par 12,17
un Daviu astava. 17 E Daviu
1Par 12,22
dentrò que fo fet gran nonbra,
1Par 13,4
4 E tota la moltitut respòs que
1Par 13,10
havia tochada la archa de Déu, e
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aur e mil mília talens d’ergent. E lo
aur e an argent e an aram e an ferra, los
aur per cascun vaxell del servey. E donà a
aur per mesura als canalobres de làntea e
aur a obs de la taule de preposició, e
aur molt pur e als lehonets d’aur, segons
aur, segons la calitat de masura, ço és,
aur molt pur a l’altar en què hom cremava
aur an lo templa de mon Déu, lo qual yo he
aur de Ofir e VII mília talens de argent
aur e là on haurà obra de argent, que
aur e X mília [*] talens de argent e XVIII
Aüra; 36 Fer de Maquís, Ahià feló 37 e
Auray. Aquests fóran V prínceps de
ausiéran-los e tolgéran-lurs totes
ausiéran Jonetàs e Aminedab e Melquisue,
ausís e mudà lo seu regna a Daviu, fill de
ausiu-me, per ço que per aventura aquels
aval, per ço con nostro Senyor havia dit
avallà a ell ab una verga e arepà a ell la
avant la tua mà. E l’àngell de nostro
avant lo tebernacle ne tots los seus
aventura aquels qui no són sirconsisos
aventura Daviu hage tremesos aquets
avonclo Eatoch, qui era entre tres hòmens
avonclo, de Batleem, 27 e Semmoch e Arroch
avonclo de Daviu, era conseller e hom
Axà. 50 Aquets fóran fills de Calef. E
axelsà Salomó sobre tot lo pobla de Israel
axelsat [*]. 3 E pres altres mulers en
axelsat perdurablament, e sia dit: “Lo
axemplar.» 20 E Daviu dix a Salamó, son
axemplaràs los meus térmens e seràs ab mi
axenplar son amperi dentrò al flom de
axí fóran los fils de Judà V. 5 E Fares
axí fóran V. 7 E Zamrí engendrà Achor, qui
axí, com l’he ab dolor infentat. 10 E
axí són V ciutats. 33 E hagéran tots los
axí no·l tenían axí com a magor. 2 Emperò
axí com a magor. 2 Emperò Judas era molt
axí com ho havia menat Moysès, qui fo
axí com aqueles qui éran dels fills de
axí són IIII. 2 Los fills de Tollà fóran
axí nom: Ezricham, Bocrú, Ymaell, Sarayià,
axí ell morí. 6 Donchs Saüll e tres fills
axí com a cara de lehó i éran pus correns
axí-los a carera e dix-lurs: –Si vós
axí com host de Déu. 23 Aquest és lo
axí fos fet, cor la paraula plach a tot lo
axí ell morí aquí denant nostro Senyor. 11
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querer ell e, con ell oyí açò, ell
los meus anemichs per la mia mà,
dels faristeus. 16 Donchs Daviu féu
13 per ço que no·ns asdevenga
de nostro Senyor Déus de Israell,
de cedre?’ ” 7 Donchs tu parleràs
devant tu, e he fet a tu gran nom,
no tolré a ell la mia misericòrdia,
Què pot Daviu més fer com tu hages
nostres orelles. 21 E qual altra és
perdurablament. E fé-ho
qual lo rey havia pres de les gens,
e de Moab e dels fills de Amon, e
la mà de Abisay, son frara. E
lo fust de la lansa del qual era
de Joab, e obtench açò. E com Joab
19 Ladonchs Daviu hi anà e féu
a Ornan e Ornan l’hac vist, ell
24 E lo rey dix a ell: –Ja no serrà
adifica la casa al Senyor ton Déu,
e per lurs cases VIII prínceps. 5 E
sots la mà de Aron, para de ells,
en la cassa de nostro Senyor,
ne astàvan quatra en la carrera e
muntiplicaria lo pobla de Israell
menements e los meus jutgamens
som astranys devant tu e viandans,
nostros pares; los nostros dies són
sobra la cadira de nostro Senyor
trenchats per mix e tresinats.
mília DDCC LX hòmens, qui tots
e DCC. 36 E dells fills de Aser qui
lurs compayas, qui antraven e qui
Sematay, Masaray; e de aquests
per nonbra de XVII mília e CC, e
faéran. 33 Los fills de Sebulon qui
forts hòmens. 9 E los fills de Amon
de los parers, e ladonchs tu
tu axiràs a la batalla, cor Déus és
e apellà nostro Senyor e ell
hac vist que nostro Senyor hac ell
Sephí, Onayr. E Sebeon engenrà
de Ozaà, 30 Ozaà fo para de [*]
Atanay, de Atzara; Atzara, de
de Atzara; Atzara, de Ayà; 42
22 E vanían cascun dia a Daviu per
E los reys qui hi éran venguts per
dels cavalers de Manasès. 21 Aquets
Robooth, qui és posade de prop la
e era an Batlem, 17 e desigava
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axí a ells a carera. 9 E con los feristeus
axí com són departides aygües. Per què lo
axí com Déus li havia menat, e ferí las
axí com fou al comensament, con nos ferí,
axí com Moysès havia menat, segons la
axí ara a Daviu, mon serfs: “Lo Senyor de
axí com u dels pus grans qui són honrats
axí com la tolgí a aquell qui fo anans de
axí glorificat ton serfs David e hages ell
axí com lo teu pobla de Israell? Una solla
axí com tu has dit. 24 Lo teu nom astiga e
axí com de Idomea e de Moab e dels fills
axí com dels feristeus e de Emalech. 12 E
axí ells anàran contra los fills de Amon,
axí gros com lis de texidor. 6 E altra
axí defora, environà tot lo pobla d’
axí com a Gaad li havia dit a ell per
axí a ell a carrera de la era e anclinà’s
axí, anans te’n donaré aytant argent com
axí com ell ho ha parlat de tu. 12 Nostro
axí ell departí les unes e les altres
axí com lo Senyor Déu de Israell ho menà.
axí com lurs frares. 13 Donchs las sorts
axí éran de dos an dos per lurs seles. 19
axí com les astelles del cell. 24 E com
axí com fa huy.” 8 »Donchs ara, devant tot
axí com los nostros pares; los nostros
axí com a onbra sobra terra e no hy ha
axí com a rey per Daviu, son para, e a
Axí ho féu Deviu a totes las ciutats dels
axían a batalla, 19 e geregaven contra los
axían a batalla, qui·s conbatían en la
axían cascun mes de l’any, là on era
axíran los serraÿtes e los astaholites. 54
axíran a batalla. 12 Asafan e Hafasan éran
axíran a batalla e astaven entra les
axíran de defora e andresàran lur host de
axiràs a la batalla, cor Déus és axit per
axit per ço que ell destrua las hots dels
axoyí aquell an foch, que ell anvià del
axoyit en la era de Ornan jebuseu, él
Ayà, Anà. E Annà angenrà Dizson. 41 E
Ayà. 31 Aquests són aquells que Daviu
Ayà; 42 Ayà, de Ethan; Ethan, de Semnà;
Ayà, de Ethan; Ethan, de Semnà; Semnà, de
aydar dentrò que fo fet gran nonbra, axí
aydar a ells astegéran a una part, an un
aydàran a Daviu contra los ladres, cor
aygua. 49 E com fo mort Seül, regnà per
aygua e dix: –Si algú donava a mi aygua de
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1Par 11,17
aygua e dix: –Si algú donava a mi
1Par 11,18
tendas dels felisteus e aportàran
1Par 11,19
cor éls han aportada a mi la
1Par 14,11
la mia mà, axí com són departides
1Par 9,10
10 Dels preveras fóran Gerade,
1Par 11,23
de astetura e havia una lance
1Par 29,25
tal que anc negun rey no la hac
1Par 22,5
adificada a nostro Senyor deu éser
1Par 17,16
mia casa, que tu has donades a mi
1Par 5,1
fills de Josep, qui era son germà,
1Par 9,23
en lur fe, 23 ells e lurs fills
1Par 24,5
los prínceps de la casa de Déu éran
1Par 24,31
preveras e dells fills de Leví;
1Par 28,21
ab tu e són aparalats. E saben
1Par 21,22
anaxí anperò que tu·n prengues
1Par 21,24
no serrà axí, anans te’n donaré
1Par 1,12
aquests isquéran los phalisteus. E
1Par 16,3
nostro Senyor, 3 e departí a tots,
1Par 23,31
Senyor e atresí al vespra, 31
1Par 25,8
sorts agualment per lurs órdens
1Par 25,8
aytenbé lo magor com lo manor e
1Par 7,28
astegéran en Sincèn ab ses filles e
1Par 9,42 Michà fóran [*] Màlech e Tarà. 42 E
1Par 16,5
Israell, 5 ço és, Asaph lo príncep,
1Par 1,15 14 Jebuseu, Amoreu, [*] 15 e Heveu,
1Par 8,36 e Jonedà angenrà Almod e Azimoch e
1Par 12,40 a Naptalín aportàvan pa sobra lurs
1Par 9,15
de Michà, fill de Sechrí, fill de
1Par 6,21
fou para de Odó, Odó fou para de
1Par 6,21 para de Odó, Odó fou para de Azara,
1Par 2,8
que fo vedat). 8 E Ethan engenrà
1Par 2,38 Obet angendrà Hieu, Hieu angendrà
1Par 2,39
Hieu, Hieu angendrà Azarias, 39
1Par 6,11 qual féu Selamó en Jerusalem. 11 E
1Par 6,13 angendrà Helchias, Helcias engenrà
1Par 6,14
Helcias engenrà Azarias, 14
1Par 26,31 Senyor e an lo servey del rey. 31 E
1Par 25,4
Eliatha e Gadalti e Romenchi e
1Par 9,5
Los fills de Judà 5 fóran Salorní e
1Par 11,44 de Macà, e Josefat de Machan; 44 e
1Par 11,22
Él aucís dos hòmens, ço és,
1Par 8,36
Jonadà, e Jonedà angenrà Almod e
1Par 4,33
villes engir e antorn dentrò a
1Par 5,5 Michà angenrà Reyà, e Reyà angendrà
1Par 8,30
angenrat fo Adon, e Sur e Ciys e
1Par 9,36
fill engenrat Abdon, e Sus e Cis e
1Par 5,8
prínceps Zezehl e Zacharias. 8 E
1Par 1,49
E com fo mort Seül, regnà per ell
1Par 12,5
de Gader 5 e Eluzay e Geremuch e
1Par 14,11
lo nom de aquell loch fo apellat
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aygua de la sisterna de Batlem, la qual
aygua de la sisterna de Batlem, qui era
aygua en perill de lurs ànimas. E per
aygües. Per què lo nom de aquell loch fo
Ayotasir e Zachim, 11 e Zarias, fill de
aytal com plagador de texidor. Donchs él
aytal que fos anans de Israell. 26 Donchs
aytall que ella sia nomenada en totes les
aytals coses? 17 Més ancara, asò has vist
aytanbé fill de Israell; e axí no·l
aytanbé en les portes de la cassa de
aytanbé de la casa de Aleatzar com dels
aytanbé los menors com los magós sort
aytanbé los prínceps com lo pobla a fer
aytant argent com vall, per ço que la
aytant argent com ella vall, cor yo no la
aytenbé angenrà Capturín. 13 E Canaan
aytenbé a hòmens com a fembres, un tortell
aytenbé an la oferena dels sacrificis de
aytenbé lo magor com lo manor e aytenbé lo
aytenbé lo savi con lo foll. 9 La primera
Azà ab ses filles. 29 E de prop los fills
Azà engenrà Jerà; e Arà, Amalaach e Zamoch
Azacaries, qui era lo segon a ell. Astablí
Azacheu, Sineu, 16 Aradiu, Samareu,
Azamrí, [*] engendrà Moasà, 37 e Moasà
àzans e sobre lus camells e sobre lurs
Azaph; 16 e Obdies, fill de Semeý, fill de
Azara, Azara fou para de Jatcrý. 22
Azara fou para de Jatcrý. 22 Aquests són
Azarias. 9 Hesrom engendrà Geramael, Ram,
Azarias, 39 Azarias angenrà Heŀles, Heŀles
Azarias angenrà Heŀles, Heŀles angenrà
Azarias engendrà Amasias, Amasias engenrà
Azarias, 14 Azarias angendrà Sanaÿas,
Azarias angendrà Sanaÿas, Sanaÿas angendrà
Azaries fo príncep dels fills de Hebron
Àzer e Jerbecasa, Moloti, Etir e Masioth.
Azià, lo fill primer angenrat; aquests
Aziàs de Asteroch; e Sammà e Jasiell, fill
Aziell e Moab, e él devellà e aucís lo
Azimoch e Azamrí, [*] engendrà Moasà, 37 e
Bàal. E aquesta fo lur habitació e lo
Bàal, 6 e Bèal angendrà Becham, lo qual
Bàal e Ner e Nedap 31 e Gebeor e Allor e
Bàal e Ner e [Na]dap 37 e Geder e Chayús e
Baala fo fill de Achàs, e Achàs fo fill de
Baalanan, fill de Acobor. 50 E con fo mort
Baalià e Samarià e Safatià de Harach, 6 e
Baalserafim. 12 E aquí ells desemparàran
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1Par 15,20
e Jaiell e Aní e Eliap e Maasias e
1Par 9,43
engenrà Moosà. 43 Moosà angenrà
1Par 3,22 Semequias engendrà Hacús e Gregal,
1Par 9,1
e de Judà, e foren trensportats en
1Par 11,31
fills de Bengamín fo Baraylà de
1Par 9,15
Hecebon; dels fills de Mererí 15 fo
1Par 11,44
e Sammà e Jasiell, fill de
1Par 29,22
22 E aquell die ells mengàran e
1Par 11,18
e portaren-na a Daviu que·n
1Par 1,43
hagesen reys los fills de Israel:
1Par 7,13
e Guní e Chàser e Celum, fill de
1Par 1,42
e Jetran, Caran. 42 E Àser engenrà
1Par 1,44
de la sua ciutat, Denaba. 44 E morí
1Par 7,10
e CC. 10 Los fills de Jadiell fóran
1Par 27,28
era sobra los selers del vin. 28 E
1Par 1,50
fill de Acobor. 50 E con fo mort
1Par 8,1
mília. 8,Tit 1 Bengamín angendrà
1Par 8,3
e Rafà lo quint. 3 E los fills de
1Par 14,7 Maga e Nàfrig e Jasie 7 e Elisamà e
1Par 8,37 engendrà Moasà, 37 e Moasà angenrà
1Par 23,10
de Semeý: Lech e Zizà e Jaús e
1Par 23,11
lo primer e Zizà lo segon; e Jaús e
1Par 4,36
Asayà e Suchua e Adiell e Ismiel e
1Par 16,6
per sonar les senbes. 6 E astablí
1Par 7,30
fills da Aser, Jomnà, Josuà e Esín,
1Par 1,43
los fills de Israel: Bala, fill de
1Par 2,11 angendrà Salmon, Selmon angendrà
1Par 2,12 Salmon, Selmon angendrà Baós, 12
1Par 8,13
Eno e Loth e ses filles. 13 E
1Par 9,16
fill de Galaal, fill de Ytheún, e
1Par 6,39
dreta. Asaph fo fill de Berequià,
1Par 15,23
cant, cor ell era molt savi. 23 E
1Par 3,20
lur germana; 20 Habasan, Ochol,
1Par 8,16
e Michael e Jassà e Joà e Filri e
1Par 11,31
Gabat, dells fills de Bengamín fo
1Par 19,4 4 Donchs, Hamon tunsurà lo cap e la
1Par 19,5
que ells focen crescudes lurs
1Par 7,31
e Sarra, lur sor. 31 Los fills de
1Par 12,3
Jasaell e Fàlec, fill de Asinod, e
1Par 19,13 Donchs conforte’t e combatam-nos
1Par 4,28
fills de Judà. 28 E habitàran an
1Par 5,23
poseýan la terra dels termes de
1Par 2,20 E Hur angendrà Urí, e Urí angendrà
1Par 1,29
Nabayot, e puys Cedar, Abdeel,
1Par 5,11
an la lur regió, en la terra de
1Par 5,16
16 habitàvan en Galaad e an
1Par 6,62
Naptalín e del trip de Manesès en
1Par 6,71
trip de Manasès, Gaulon, qui és an
1Par 6,40
40 Samaà, de Michael; Micaell, de
1Par 5,12
E Janay e Saffà habitàran an
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Baamias cantaven, e cantaven las coses
Baanà, e Rafayà fo son fill; Rafayà
Baaria, Naarià, Sefay, Sesà, e són VI. 23
Babilònia per lur peccat. 2 Mas aquells
Bacaron. 32 Los hòmens del torrent de Gaas
Bachacar, qui fo fuster, e Golbot e
Bacham de Amer; 45 e Jadiell, fill de
bagéran devant nostro Senyor ab gran
bagés, lo qual no·n volch beura, anans
Bala, fill de Baor; e lo nom de la sua
Balà. 14 E lo fill de Manasès fo Esriel, e
Balaam, Zarian, Jathan. E Dizsan engenrà
Bàlach, e regnà per ell Jobab, fil de
Balan e Jeús, Bonramín e Ahot e Channà,
Balanam de Gadarith era sobra los olivars
Balanan, regnà per ell Adad, e la sua
Bale, son fill primer angenrat, e Asbaal
Bale fóran Addar e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e
Balidà e Ebàlet. 8 E, com los feristeus
Banaà, del qual fo fill Rafayà, del qual
Banan; aquets IIII fóran fills de Semeý.
Banan no hagéran molts fills e per açò
Banayà. 37 E Zizà fo fill de Zepheu, qui
Banayà e Jaziell, los preveres, al cantar
Bannà, e Sarra, lur sor. 31 Los fills de
Baor; e lo nom de la sua ciutat, Denaba.
Baós, 12 Baós engendrà Obet, Obet angendrà
Baós engendrà Obet, Obet angendrà Ysay, 13
Barà e Sèmnua fóran prínceps dels linatgas
Barachias, fill de Assà, fill de Alcanà,
Baraquià fo fill de Samaà; 40 Samaà, de
Baraquias e Bolencanà éran portés de la
Barathían, Hasadíam, Josab-Hèsed, e són
Barayà. 17 [*] 18 E Gesemari e Eslias e
Baraylà de Bacaron. 32 Los hòmens del
barba als misatges de Daviu e tellà’n a
barbes e lurs cabells, e que lavors se’n
Barià fóran Hèber e Mechiell, qui fo para
Bariachà e Ieu de Oth; 4 e Samaÿas de
baronilment per lo nostro pobla e per las
Barsabe e Moladà e an Hasarsual, 29 e en
Basaan dentrò a Belcarmon, e dentrò a
Basalael. 21 E puys Hesrom colgà’s ab la
Basan, 30 Masmà, Dumà, Irasà, Hadad, Temà,
Basan dentrò a Selchà. 12 E Joell habità
Basan e an los carrés lurs e an tots los
Basan XIII ciutats. 63 Los fills, amperò,
Basan, e Asteroth ab los lurs lochs. 72 E
Basià; Besià, de Malquià; 41 Melquià, de
Bassan. 13 Los frares, amperò, de
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1Par 21,15
1Par 4,27
1Par 11,8
1Par 21,18
1Par 7,40
1Par 26,27
1Par 5,18
1Par 5,18
1Par 5,22
1Par 7,4
1Par 7,11
1Par 10,3
1Par 11,13
1Par 12,33
1Par 12,35
1Par 12,36
1Par 14,15
1Par 19,7
1Par 19,10
1Par 19,14
1Par 20,1
1Par 20,4
1Par 20,5
1Par 20,6
1Par 5,18
1Par 7,9
1Par 22,8
1Par 26,27
1Par 7,28
1Par 21,20
1Par 4,4
1Par 11,26
1Par 11,16
1Par 11,17
1Par 11,18
1Par 4,30
1Par 7,12
1Par 7,31
1Par 5,18
1Par 13,2
1Par 22,11
1Par 29,17
1Par 5,6
1Par 6,68
1Par 25,4
1Par 5,6
1Par 7,8
1Par 7,8
1Par 24,26
1Par 6,69
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àngell qui la destrovia e dix-li:
e tota la sua perentia no poch
antorn la ciutat de Ameŀló, e Joab
dixés a Daviu que Daviu anàs e que
de aquells qui éran covinents a
batalles e dels gorniments de les
dell trip de Manassès, qui éran
DDCC LX hòmens, qui tots axían a
e C mília hòmens. 22 E fo fort gran
pobles molt forts hòmens, sants a
de XVII mília e CC, e axíran a
de Saüll. 3 Lavors fou agreugada la
se ajustàran en aquell loch per
Los fills de Sebulon qui axíran a
de Dan qui éran aparalats a la
E dells fills de Aser qui axían a
parers, e ladonchs tu axiràs a la
de lurs ciutats e vengéran a la
E con Joab hac entès e vehé que la
anàran contra los asirienchs a la
l’any, que·lls reys solen anar a
4 Aprés aquesta cosa, ell hac
e humilià aquells. 5 Ell féu altra
gros com lis de texidor. 6 E altra
e ascuts e coltels, e sabien bé
compayes e fóran molt forts per a
molta sanch e has fetes moltes
host, e fóran magoralls. 27 De les
poceció e la lur habitació fo an
amagàran, cor an aquell temps ell
era lo primer angenrat [*], para de
e Aleanan, frare de son avonclo, de
la astació dels feristeus e era an
donava a mi aygua de la sisterna de
e aportàran aygua de la sisterna de
e an Asòmoch e an Tolach 30 e an
12 Asafan e Hafasan éran fills de
Hèber e Mechiell, qui fo para de
lanses e ascuts e coltels, e sabien
vós e si la paraula que yo dich ben
nostro Senyor sia ab tu e hages tot
són tues. 17 Senyor Déus, yo sé
Reyà, e Reyà angendrà Bàal, 6 e
ab los lurs lochs, 68 Cithmana e
Déu. 4 E los fills de Heman fóran
angendrà Bàal, 6 e Bèal angendrà
mília XXXIII hòmens. 8 Los fills de
Tots aquests fóran fills de
e Musí, e lo fill de Josiam fo
69 e del trip de Dan, Heltece,
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–Basta, huymés ces d’equí avant la tua
bastar al nonbre dels fills de Judà. 28 E
bastí tota la altra part de la ciutat. 9 E
bastís un altar a nostro Senyor en la erra
batala éran XXVI mília. 8,Tit 1 Bengamín
batales que ells havían consegrats en
batalés e portaven armes, lanses e ascuts
batalla, 19 e geregaven contra los
batalla de nostro Senyor Déus, e nefràran
batalla, e fóran XXXVI mília; e aquests
batalla. 12 Asafan e Hafasan éran fills de
batalla contra Saüll, e los arxés
batalla, e lo camp de aquella regió era
batalla e astaven entra les compayas ben
batalla fóran XXVIII mília e DCC. 36 E
batalla, qui·s conbatían en la host,
batalla, cor Déus és axit per ço que ell
batalla. 8 E com Daviu hac açò oyit, él hi
batalla seria devant él e de la part
batalla e ancalsàran aquells. 15 E com los
batalla, Joab agustà la sua host e la
batalla en Gèzer contra los feristeus, en
batalla contra los feristeus, en la qual
batalla esdevench an Geth, en le quall era
batallar e conbatre, éran XLIIII mília
batalles e éran XXII mília e CC. 10 Los
batalles, e per açò tu no poràs adificar
batalles e dels gorniments de les batales
Batel ab lurs fills, e Noran astech envers
batia son forment en se erra. 21 Donchs,
Batleem. 5 E Asur, para de Tachua, havia
Batleem, 27 e Semmoch e Arroch [*] 28 [*]
Batlem, 17 e desigava aygua e dix: –Si
Batlem, la qual era a la porta! 18 E
Batlem, qui era prop la porta, e portaren
Batuell e an Normàs e an Sicalech 31 e an
Baÿm, fill de Ader. 13 Los fills de
Bazarich. 32 Hèber angenrà Jafalat e
bé batallar e conbatre, éran XLIIII mília
bé ix de nostro Senyor Déus, nós tremetam
bé e adifica la casa al Senyor ton Déu,
bé que tu proves los cors e ames simplea,
Bèal angendrà Becham, lo qual
Becaron ab los lurs lochs; 69 e del trip
Bechà e Mathanià, Oziel, Subuell, Jerimoth
Becham, lo qual Teglatphasar, rey dels
Bècher fóran Zamichàs e Joàs e Aliàtser e
Bècher. 9 E los prínceps dels linatges
Bechnon. 27 E los fills de Merarí fóran
Bechor, Helan, Helon, Getrèn ab los lurs
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1Par 7,17
e Rèsem. 17 E lo fill de Ulam fo
1Par 1,46
e regnà per ell Adap, fill de
1Par 15,18 e Machatias e Elifalu e Macenias e
1Par 26,15 era devers mixjorn se asdevench a
1Par 11,19
no ulla que yo face açò, que yo
1Par 12,39
Daviu per tres dies, e mengàran e
1Par 7,18
18E se sor fo regina e anfentà un
1Par 7,6
mília. 6 Los fills de Bengamín éran
1Par 4,29
e Moladà e an Hasarsual, 29 e en
1Par 5,23
dels termes de Basaan dentrò a
1Par 16,29 e ahorats nostro Senyor en la santa
1Par 24,14
e la XIIII, a Isbaal, 14 e la XV, a
1Par 8,20
e Zaudí 20 e Elionay e Zelecay e
1Par 7,7
e Jadiel, los tres. 7 Fills de
1Par 12,33
e astaven entra les compayas
1Par 13,2
a vós e si la paraula que yo dich
1Par 27,32 conseller e hom poderós e savi, hom
1Par 15,18 la segona orda meséran Zacarias e
1Par 7,23
un fill, e apelà lo nom de aquel
1Par 18,17
E Isfusan era ascrivà. 17 E
1Par 11,32 Gaas fóran Ab, Arabach e Asimoch e
1Par 27,5
de la host de XXIIII milés. 5
1Par 27,6
XXIIII mília hòmens. 6 Aquest
1Par 11,32
Ab, Arabach e Asimoch e Bendó
1Par 11,22
vengut entrò alls tres [*]. 22 E
1Par 13,14 [*] per tres mesos, e nostro Senyor
1Par 16,2
sos holocauts e ses ofertes, ell
1Par 16,43
se’n tornà a la sua cassa, e Daviu
1Par 26,5
e Poŀlathí lo VIII; e nostro Senyor
1Par 29,10
n’alegrà de molt gran goix. 10 E
1Par 29,20 nostro Déu. Donchs tota la moltitut
1Par 11,24
la sua lanse metexa. 24 E açò feia
1Par 15,18 Semiramoch e Jael e Anay e Eliap e
1Par 16,5
e Jaell e Machachias e Eliap e
1Par 27,14 14 Lo XI príncep en lo XI mes era
1Par 27,34
aprés Achitòfel fou Joiadà, fill de
1Par 17,27 grans benifets, 27 e has comensat a
1Par 23,13 Senyor segons la sua custuma, e que
1Par 4,10
e dix: –Tu, Senyor, qui ést
1Par 16,36
·ns alegrem en los teus dictats. 36
1Par 29,10
devant tota la moltitut e dix:
1Par 17,27
tu, cor pus tu, Senyor, la has
1Par 17,27
Senyor, la has beneÿta, ella serà
1Par 29,20
menà a tota la moltitut e dix:
1Par 27,12 Abiàzer de Anathoch, del linatga de
1Par 2,2
Isachar, Zabulon, 2 Dan, Josep,
1Par 6,60
lochs, 59 [*]. 60 E delà el trip de
1Par 6,65
de Simeon e del trip dels fills de
1Par 7,6
LXXXVII mília. 6 Los fills de
1Par 8,1
a batala éran XXVI mília. 8,Tit 1
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Bedan. Aquests fóran fills de Galaad, fill
Bedap, qui destroví Median en la terra de
Bededom e Jeiel, los quals éran portés. 19
Bededom e a sos fills, en la quall partida
bega la sanch de aquests hòmens, cor éls
begéran, cor lus frares los ne havían
bel homa, so és, Abiàser, e depuys Moolà.
Bela e Bèther e Jadiel, los tres. 7 Fills
Belaà e an Asòmoch e an Tolach 30 e an
Belcarmon, e dentrò a Senir e dentrò al
belesa. 30 Tota la terra sia moguda devant
Belgà, e la XVI, a Rimnet, 15 e la XVII, a
Beliell 21 e Adarà e Arasà e Samayrath,
Bella éran Escom e Ozí e Oriell e Germoth,
ben savis an conbatra fóran L mília, e
ben bé ix de nostro Senyor Déus, nós
ben letrat. Él e Jael, fill de Hachamon,
Ben e Jeriel e Semiramoch e Jael e Anay e
Benà, per ço cor era nat en los mals de la
Benaÿas, fill de Joadè, era sobre sells de
Bendó Benemich e Alibà e Salabenich. 33
Beneas, fill de Joadès, lo prevera, era
Beneas era molt fort homa antra XXX e era
Benemich e Alibà e Salabenich. 33 Los
Beneniab, fill de Johadè, era molt fort,
beneý la sua cassa e totes les coses que
beneý lo pobla en lo nom de nostro Senyor,
beneý la sua casa. 17,Tit 1 Com Daviu
beneý aquell. 6 E son fill per nom Samaÿas
beneý nostro Senyor devant tota la
beneý lo Senyor, Déu de lurs pares, e
Beneÿas, fill de Yoadè, qui era lo pus
Beneÿas e Masias e Machatias e Elifalu e
Beneÿas e Obededom [*] sobra lo cant del
Beneÿas de Faracot, dels fills de Efraÿm,
Beneÿas, e Abiatar. E Joab era príncep de
beneyr la casa de ton serfs, que ell sia
beneýs lo nom de ell perdurablament. 14 E
beneÿt, benuyràs mi e axemplaràs los meus
Beneÿt sia nostro Senyor Déus de Israell
–Beneÿt ést tu, Senyor, Déu de Israel
beneÿta, ella serà beneÿta perdurablament.
beneÿta perdurablament. 18,Tit 1 E
–Beneÿts lo Senyor nostro Déu. Donchs tota
Bengamí, e havia an la sua compayia XXIIII
Bengamín, Naptalín, Gat, Aser. 3 Judes
Bengamín [*] ab los seus lochs, Alàmath ab
Bengamín ciutats, les quals apellàran [*],
Bengamín éran Bela e Bèther e Jadiel, los
Bengamín angendrà Bale, son fill primer
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1Par 8,40
mília. Tots aquests fóran fills de
1Par 9,3
dels fills de Judà e dels fills de
1Par 9,7
e fóran DC XC. 7 E dels fills de
1Par 11,31
de Gebay, de Gabat, dells fills de
1Par 12,2
frares de Saüll, dels fills de
1Par 12,16
ponent. 16 E hòmens vengéran de
1Par 21,6
no nonbrà los fills de Leví ne de
1Par 12,29 hach XXII mília. 29 E dels fills de
1Par 17,26
a ton serfs aquests ten grans
1Par 27,21
de Zacarias; sobra los fills de
1Par 15,24
e Natanael e Masay e Zacarias e
1Par 4,20
Chilon. E Jesí engendrà Joech e
1Par 4,10
e dix: –Tu, Senyor, qui ést beneÿt,
1Par 8,8
Moab depuys que ell lexà Jausim e
1Par 7,38
e Jethan e Betan. 38 E los fills de
1Par 7,20
los fills de Efraÿm fóran Satula e
1Par 6,39
la [*] part dreta. Asaph fo fill de
1Par 15,17
e de sos frares Asafs, fill de
1Par 7,36 de Sufà fóran Sue, Harmath e Sual e
1Par 22,13
pobla de Ysraell. Conforte’t e fé
1Par 28,20 E Daviu dix a Salamó, son fill: –Fé
1Par 11,39 39 e Èlzech de Amon, e Honoray de
1Par 21,2
–Anats e nonbrats lo pobla, de
1Par 7,29
de prop los fills de Manasès estech
1Par 6,40
de Michael; Micaell, de Basià;
1Par 5,9
per ço com ell havia molt
1Par 17,7
‘Yo presí tu con tu gordaves lo
1Par 7,37 e Hador e Sammà e Salusà e Jethan e
1Par 4,31
Betmarchabet e an Hasarzurín e an
1Par 7,24
sa filla fo Sarrà, la qual adifichà
1Par 2,51
para de Betleem, Harip fo para de
1Par 7,6
6 Los fills de Bengamín éran Bela e
1Par 2,51 de Cariatarym. 51 Salmà fo para de
1Par 2,54
54 Los fills de Salmà, para de
1Par 20,5
fou lo fill de Odach, fill de Salt,
1Par 4,31
e an Normàs e an Sicalech 31 e an
1Par 4,12 fo para de Esrom. 12 Esrom angendrà
1Par 3,5
Salamon; aquests quatre fóran de
1Par 11,18
que·n bagés, lo qual no·n volch
1Par 21,27
que ell tornàs son coltell en sa
1Par 6,23
para de Elcanà, Elcanà fou para de
1Par 1,33 engendrà Saba, Abidà, Dedan. 33 E
1Par 4,21
de la casa de aquells qui obraven
1Par 9,11
fill de Marayoth, fill de Antitop,
1Par 29,22 a nostro Senyor e untàran Sadoch an
1Par 27,29
de Saran era prebost sobre las
1Par 6,50
fo para de Finès; Finès fo para de
1Par 16,21
que nagú los fahés sobres, anans
1Par 20,7
del linatga de Rafaÿm. 7 E aquest
1Par 16,34
a nostro Senyor, cor ell és
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Bengamín. 9,Tit 1 Donchs tot lo pobla de
Bengamín e dels fills de Efraÿm e de
Bengamín fóran Assà, lo fill de Mosolam,
Bengamín fo Baraylà de Bacaron. 32 Los
Bengamín, 3 era príncep Abiàcer e Joaber,
Bengamín e de Judà al defeniment un Daviu
Bengamín, per ço cor ell ho fera
Bengemín, frares de Judà, n’hi hac III º
benifets, 27 e has comensat a beneyr la
Benjamín era príncep Josiell, fill de
Bennias e Elèzer, preveras, cantaven ab
Bensoch. 21 Aquests són los fills de
benuyràs mi e axemplaràs los meus térmens
Berà, ses mulers, 9 cor ell angenrà de
Bèrech fóran Sefonè e Pasfà e Arà. 39 Los
Bèred, son fill, e Càath, son fill, [*] e
Berequià, Baraquià fo fill de Samaà; 40
Berequias, e dels fills de Mararí, lurs
Berí e Amrà, 37 e Sobor e Hador e Sammà e
beronilment, no·t temes ne hages paor. 14
beronilment e conforte’t, e fé que no·t
Berroch, escuder de Joab, fill de Servià;
Bersabe entrò a Dan, e aportats lo nonbre
Bersan e ses filles, [*] e Magedó e ses
Besià, de Malquià; 41 Melquià, de Atanay;
bestiar en la terra de Galaad. 10 E com
bestiar en les pastures que tu foses duch
Betan. 38 E los fills de Bèrech fóran
Betbaray e an Saarym. Aquestes fóran las
Beterèn lo Jusà e Asoensera lo Ssobirà. 25
Betgader. 52 E [*] Sobal fo para de
Bèther e Jadiel, los tres. 7 Fills de
Betleem, Harip fo para de Betgader. 52 E
Betlem, e de Neofasí, de la corona de la
betlemites, e aucís [*] Goliath geteu, lo
Betmarchabet e an Hasarzurín e an Betbaray
Betrafà e Phesè e Thenà, qui fo para de la
Betsabé, filla de Amiel. 6 Jebar, Elizamà,
beura, anans sacrificà aquela a nostro
beyna, i ell tornà-l’hi. 28 Donchs
Biasach, Abiasach fou para de Asir, 24
Bidan engenrà Ephac, Èfer, Henoch, [*]
bis, drap de lin prim, en la casa del
bisba de la casa de nostro Senyor. 12 E
bisba. 23 E Salomó sech sobra la cadira de
bístias qui pexían an Sarona; e Safat,
Bisur; 51 Abisur, de Bozgí; Bozgí [*] de
blasmà los reys per ells. 22 “No ullats
blastomà lo pobla de Israell, e Jonatan,
bo, cor la sua misericòrdia és an lo
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1Par 19,13
1Par 11,3
1Par 16,12
1Par 25,13
1Par 6,5
1Par 8,38
1Par 9,44
1Par 15,23
1Par 29,9
1Par 4,40
1Par 28,8
1Par 29,28
1Par 4,40
1Par 4,41
1Par 6,46
1Par 6,46
1Par 9,4
1Par 7,10
1Par 12,8
1Par 1,44
1Par 13,9
1Par 11,19
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 21,23
1Par 27,29
1Par 27,31
1Par 6,51
1Par 6,51
1Par 6,78
1Par 6,5
1Par 16,3
1Par 13,2
1Par 5,14
1Par 15,27
1Par 15,28
1Par 5,21
1Par 12,14
1Par 18,4
1Par 21,5
1Par 22,14
1Par 29,7
1Par 6,18
1Par 6,22
1Par 6,70
1Par 23,12
1Par 6,24
1Par 6,24
1Par 7,20
1Par 19,5
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Senyor fase a aquell so qui és
Senyor, le qual ell dix per la
e dells seus jutgaments de la sua
qui éran XII; 13 e la VI ª, a
angenrà Abisue. 5 Abisue engendrà
noms dels quals fóran Ezericham,
qui hagéran axí nom: Ezricham,
ell era molt savi. 23 E Baraquias e
s’elegrà com ells prometían vot de
e atrobàran fort bones pastures e
Déus, per ço que vós poseÿschats la
XXXIII anys. 28 Él morí an
a lurs ovelles, 40 e atrobàran fort
per ço com hi atrobàran moltes
e Helquià, de Amasay; e Amasay, de
de Amasay; e Amasay, de Boní; e
de Semrí, fill de Omohirí, fill de
de Jadiell fóran Balan e Jeús,
lo desert, hòmens molt forts e trop
per ell Jobab, fil de Sare, de
mà que sostengés la archa, cor lo
E per aquesta rahó ell no·n volch
e sobre lurs muls e sobre lus
e figes e panses e viy e olliy e
que a ell plàcia, e yo doneré a ell
Safat, fill de Adlí, era sobra los
31 E Jasís de Agaren era sobra los
fo para de Bisur; 51 Abisur, de
para de Bisur; 51 Abisur, de Bozgí;
orient, delà al trip de Rubèn,
Abisue. 5 Abisue engendrà Bocrí, e
de pan e una part de carn de
fills de Leví, qui habiten an los
fou fill de Gedó, Gedó fou fill de
Enperò, Daviu portava astolla e una
Senyor ab gran alegria, e ab so de
L mília oveles e II mília àsens e
de la host; lo manor era sobre
dels quals ell astogà a sos obs
trobat per nonbre de mill mília e
de la casa de nostro Senyor,
de argent e XVIII mília de aram e
18 Aquests fóran los fills de
Jatcrý. 22 Aquests són los fills de
de la cognació dells fills de
e an una casa. 12 Los fills de
fou para de Asir, 24 Asir, de
para de Asir, 24 Asir, de Càath, e
fóran Satula e Bèred, son fill, e
focen crescudes lurs barbes e lurs
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bo devant ell e so qui li plau. 14 Donchs
bocha de Samuel. 4 Donchs, David e tot lo
bocha. 13 La sement de Israell són los
Bocian e a sos fills e a sos frares, qui
Bocrí, e Brocrí engendrà Ozí. 6 Ozí
Bocrú, Ysmaell, Sarià, Obdià, Hanan. Tots
Bocrú, Ymaell, Sarayià, Abdià, Henan.
Bolencanà éran portés de la archa. 24 E
bon grat, cor ells oferían aquels a nostro
bona terra e ampla e [*] abondosa, en la
bona terra e que lexets aquela als vostros
bona valea, e era ple de dies e de
bones pastures e bona terra e ampla e [*]
bones pastures. 42 E dells fills de Simeon
Boní; e Boní, de Sòmer; 47 Sòmer, de
Boní, de Sòmer; 47 Sòmer, de Moolí; [*] de
Bonní, qui fo dells fills de Fares. Los
Bonramín e Ahot e Channà, Jochtan e Tarsís
bons conbatedors que tenían ascut e lanse,
Bosrà. 45 E com fo mort Jobab, regnà per
bou, qui era jova e seltant, havia un poch
boura. E açò fahéran los tres hòmens molt
bous [*], e ferina e figes e panses e viy
bous e moltons a tot abastament, cor gran
bous per fer holocaust e arades per fer
bous qui éran en las valls. 30 E Ubill de
bous. Tots aquests fóran prínceps de la
Bozgí; Bozgí [*] de Sarayà; 52 Sarayà, de
Bozgí [*] de Sarayà; 52 Sarayà, de
Bòzor e Jasa [*] 79 e Cadamoth e Mifalath
Brocrí engendrà Ozí. 6 Ozí angendrà
brúfoll rostit e sèmola frita an oliy. 4 E
burchs de les ciutats, per ço que ells
Bus. 15 E sos frares, los fills de
butsina, e tots los lavites, qui aportàvan
butsines e de tronpes, e ab so [*] de
C mília hòmens. 22 E fo fort gran batalla
C cavalés e lo magor era sobre M cavalers.
C carros. 5 E los sirienchs de Damasch
C mília hòmens portans aspasa, e hac-n’
C mília talens d’aur e mil mília talens
C mília de ferra. 8 E tots aquells als
Caath: Aram, Yzar, Hobron, Oziell. 19
Caath: Aminadap fo son fill e fou para de
Caath. 71 E los fills de Gerson, de la
Caath fóran Anram e Ysaach e Hebron e
Càath, e Càath fou para de Uriell, Uriell
Càath fou para de Uriell, Uriell fou para
Càath, son fill, [*] e Sabdabà, son fill,
cabells, e que lavors se’n tornasen. 6 E
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1Par 12,8
cara de lehó i éran pus correns que
1Par 6,79
de Rubèn, Bòzor e Jasa [*] 79 e
1Par 17,12
a mi cassa, e yo fermaré la sua
1Par 22,10
seré a ell an pare. Yo fermaré la
1Par 28,5
mon fill, que ell sega an la
1Par 29,23 an bisba. 23 E Salomó sech sobra la
1Par 26,14
qui era de la part devés orient
1Par 10,4
Saül pres se aspasa e lexà’s
1Par 21,13 ma premen, mas més val a mi que yo
1Par 6,33
astaven ab sos fills. Dels fills de
1Par 6,38
38 e Corrè, de Yzaar; e Ysaar, de
1Par 6,38
de Yzaar; e Ysaar, de Cahat; e
1Par 6,61
61 E donaren als fills de
1Par 6,66
com aqueles qui éran dels fills de
1Par 9,32
frites en paeles. 32 E los fills de
1Par 15,5
fills de Leviy. 5 E dels fills de
1Par 6,37
de Sofonià; 37 e Sofonià, fill de
1Par 6,37
37 e Sofonià, fill de Càhat; e
1Par 10,5
Saül era mort, él atresí se lexà
1Par 11,29
29 e Sabatoy de Soch, e Aloy de
1Par 2,6 Zare engendrà Zamrí e Ethan e Eman,
1Par 2,18
pare de aquest Gèter asmelita. 18 E
1Par 2,49
para de Maglennà e para de Gabeà.
1Par 2,48
Efà, Sàaf. 48 Maahà, concupina de
1Par 2,50
Axà. 50 Aquets fóran fills de
1Par 6,56
camps de la ciutat e les viles a
1Par 2,24 de Galaad. 24 E com fo mort Hesrom,
1Par 2,46
Jatsur. 46 Efè, concupina de
1Par 4,11
e donà-li so que ell volia. 11 E
1Par 4,15
qui sabien fe los artificis. 15 E
1Par 28,17
e als lehonets d’aur, segons la
1Par 23,31
Senyor, com an los disaptes e an
1Par 2,55 són les compayas qui vengéran de la
1Par 2,9
9 Hesrom engendrà Geramael, Ram,
1Par 1,4
[*]; 4 [*] Nohè; e Noè, Sem,
1Par 1,8
e Tharsis e Sichim e Dodanín. 8 E
1Par 4,40
de aquells qui fóran del linatga de
1Par 7,33
Suà, lur sor. 33 [*] foren Fesech e
1Par 27,28
en los camps, e Joàs era sobre las
1Par 5,21
an ells e tota lur roba e·ls
1Par 12,40
pa sobra lurs àzans e sobre lus
1Par 27,30 30 E Ubill de Ysmaeel era sobra los
1Par 15,24
de nostro Senyor, e Obededom e
1Par 5,12
Selchà. 12 E Joell habità en la un
1Par 11,13
en aquell loch per batalla, e lo
1Par 11,14
Aquests astegéran al mix loch del
1Par 19,9
a ells astegéran a una part, an un
1Par 6,56
angir e antorn, 56 e donaren los
1Par 10,7
los de Israell qui habitaven en los
1Par 16,32
a la sua planea, alegren-se los
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cabirolls en les muntayas. 9 E Èser era
Cadamoth e Mifalath [*]. 80 [*] 80-81 [*]
cadira perdurablament. 13 E yo seré a ell
cadira de son regna per sobra lo pobla de
cadira del regna de nostro Senyor sobra lo
cadira de nostro Senyor axí com a rey per
caech a Samaÿas, e la sort qui era devers
caer sobre aquella. 5 E con son ascuder
caga en les mans de nostro Senyor, per ço
Cahat: Heman fo cantor, fill de Joell;
Cahat; e Cahat, qui era fill de Leví, qui
Cahat, qui era fill de Leví, qui era fill
Cahat qui éran romasos, de lur cognació e
Cahat, e fóran las ciutats en los térmens
Cahat, lurs frares, éran sobre los pans
Cahat fo príncep Uriell, e sos frares, ço
Càhat; e Càhat, de Asir; e Asir, de
Càhat, de Asir; e Asir, de Abiazaph; e
caher sobra la sua aspasa, e axí ell morí.
Cahoc, 30 e Macarey de Netefach, e Hèleu,
Cal i Daran; e axí fóran V. 7 E Zamrí
Caleb, fill de Hesrom, pres muler qui era
Caleb angendrà Axà. 50 Aquets fóran fills
Calef, anfentà Tàber, Taranà. 49 Aph, para
Calef. E Hur, qui fo primer, engenrà de
Calef, fill de Jofonè. 57 E a los fills de
Calefs colgà’s ab Afinta. E Hesrom hac
Calefs, e anfentà Haram, Mosà e Tezez. E
Caleph, frara de Suà, angendrà Machir, qui
Caleph, fill de Sofonià, angendrà Hir e
calitat de masura, ço és, un pes entra la
callendes e an les altres sollemnitats,
calor del para de Recap. 3,Tit 1 Devid
Calubí. 10 E Ram angendrà Aminedap, e
Cam e Jàfet. 5 E Jàfet angenrà Gòmer e
Cam angenrà Chus, Mesraym, Phut, Canaam. 9
Cam. 41 E lavors vengéran aquels que
Camaal e Jassà; aquests fóran fills de
cambres on astava l’oliy. 29 E Saratiar
camells, qui éran V mília, e preséran CCC
camells e sobre lurs muls e sobre lus bous
camels. E Jaadias de Meronath era sobra
Camians éran portés de la archa. 25 Donchs
camp, e aprés ell habità Saphan. E Janay e
camp de aquella regió era ple de ordi, e
camp e defaséran aquell. E com ell hac
camp. 10 E con Joab hac entès e vehé que
camps de la ciutat e les viles a Calef,
camps vehéran açò, ells fusquéran e
camps, e totes les coses qui són an
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1Par 27,28
e sobre las figeras qui éran en los
1Par 1,8 E Cam angenrà Chus, Mesraym, Phut,
1Par 1,13
E aytenbé angenrà Capturín. 13 E
1Par 28,15 per diversitat de masura de cascun
1Par 28,15 obres. 15 E donà aur per mesura als
1Par 8,23
e Eliel 23 e Abdom e Jechit e
1Par 16,18
18 E dix: “Yo deré a tu la terra de
1Par 1,45
per ell Huzan, de la terra dels
1Par 2,3
tres fills de la filla de Sue
1Par 2,23
pres Aram e los castells de Jeïr e
1Par 28,11
e del templa e dels celers e de la
1Par 28,15
e de les lanternas, atresí dels
1Par 13,8
Senyor Déus en tota lur virtut en
1Par 15,16
de lurs frares cantós an orges de
1Par 15,22
sobre la profecia per cantar dolç
1Par 16,5 e Beneÿas e Obededom [*] sobra lo
1Par 25,7
ab lurs frares qui ansenyaven lo
1Par 9,33
33 Aquests són los prínceps dels
1Par 2,55
55 e les cusinees e les cognicions
1Par 15,22
era astablit sobre la profecia per
1Par 16,6
Banayà e Jaziell, los preveres, al
1Par 16,42
e tots lenguatges de asturments a
1Par 23,5
los quals Daviu havia fets per
1Par 23,30
Leví estían al matí a confesar e a
1Par 25,6
fóran sots la mà de lur para per
1Par 16,42
42 E asteblí Heman e Editum que
1Par 16,23
profetes.”» 23 «Cantats, terra,
1Par 16,9
los pobles les sues atrobadures. 9
1Par 16,23 malignar en los meus profetes.”» 23
1Par 23,5
hi IIII mília portés e atretans qui
1Par 6,32
li hagéran alogada la archa. 32 E
1Par 15,20 e Aní e Eliap e Maasias e Baamias
1Par 15,20
e Maasias e Baamias cantaven, e
1Par 15,21
e Obededom e Yoel e Zezan
1Par 15,24
e Bennias e Elèzer, preveras,
1Par 23,21
lo segon. 21 Los fills de Merarí
1Par 25,3
mà de lur para Ydithun, los quals
1Par 16,36
E tot lo pobla diga: «Amén», e
1Par 6,33
Dels fills de Cahat: Heman fo
1Par 15,27
qui aportàvan la archa, e los
1Par 15,27
príncep de la profecia entra los
1Par 6,31
aquells que Daviu establí sobra los
1Par 15,16
que ells ascollisen de lurs frares
1Par 15,19
los quals éran portés. 19 E los
1Par 10,9
despullat e li hagéran tolt lo
1Par 10,10
lo templa de lur déu e ficàran lo
1Par 12,19
son senyor, ab perill de nostra
1Par 19,4
terra? 4 Donchs, Hamon tunsurà lo
1Par 20,1
20,Tit 1 Esdevench-se aprés del
1Par 20,2 e levà la corrona a Melchom de son
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camps, e Joàs era sobre las cambres on
Canaam. 9 E Chus engendrà Sabà, e Jullà e
Canaan engenrà primerament Sidònem e
canalobra e de les lanternas, atresí dels
canalobres de làntea e las lus lanternas,
Canan 24 e Henan, Achaalan e Anatothià 25
Canan, cordell de la terra de la vostra
cananeus. 46 E morí Huzan, e regnà per ell
cananita, so és a seber, Her, Onam, Selà.
Canat e los carrés de LXX ciutats; aquests
canbra e dels lits en los lochs amagats e
canelobres de argent e de lurs lanternes.
cans e an rautes e an seltiris e tenborets
cant, so és a seber, en rautes e an arpes
cant, cor ell era molt savi. 23 E
cant del saltiri e sobre las rautes.
cant de nostro Senyor, ço és a seber, tots
cantadors per lurs companyas dells fills
cantans dels maestres qui astaven en Jabés
cantar dolç cant, cor ell era molt savi.
cantar contínuament ab trompa devant l’
cantar a Déu. E féu los fills de Eyditum
cantar, 6 e Daviu partí a ells per lurs
cantar a nostro Senyor e atresí al vespra,
cantar an lur templa de nostro Senyor; e
cantasen ab trompa e que tocasen senbes e
cantats a nostro Senyor, e anunciats de
Cantats a ell e recomtats les sues
«Cantats, terra, cantats a nostro Senyor,
cantàvan a nostro Senyor ab òrgens, los
cantaven e administraven devant la archa
cantaven, e cantaven las coses secretes ab
cantaven las coses secretes ab lurs arpas.
cantaven ab lurs rautes [*]. 22 E Cocinas,
cantaven ab tronpes devant la archa de
cantaven e fóran Moolí e Mosí. Los fills
cantaven [*], comfesans e louans nostro
canten a Déu lauor. 37 Donchs ell lexà
cantor, fill de Joell; Joel, lo fill de
cantors, e Cohenias, qui era príncep de la
cantors. Daviu era ancara vestit de una
cantós de la cassa de nostro Senyor Déus,
cantós an orges de cant, so és a seber, en
cantós éran Hamar i Asaf e Atan, sonans ab
cap e l’hagéran desgornit e li hagéran
cap en lo temple de Dagon. 11 E con los
cap. 20 Donchs, com ell se’n fo tornat an
cap e la barba als misatges de Daviu e
cap de l’any, que·lls reys solen anar a
cap, e trobà an aquella lo pes de un
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1Par 9,34
1Par 23,24
1Par 11,22
1Par 1,12
1Par 12,19
1Par 22,8
1Par 28,6
1Par 12,8
1Par 16,11
1Par 1,41
1Par 12,6
1Par 18,7
1Par 12,8
1Par 16,30
1Par 22,14
1Par 23,29
1Par 12,17
1Par 14,8
1Par 19,6
1Par 2,52
1Par 2,53
1Par 6,76
1Par 2,50
1Par 11,37
1Par 4,1
1Par 5,3
1Par 3,1
1Par 11,1
1Par 16,3
1Par 8,35
1Par 21,21
1Par 26,16
1Par 26,18
1Par 2,23
1Par 4,33
1Par 5,16
1Par 6,54
1Par 13,7
1Par 13,7
1Par 28,18
1Par 18,4
1Par 18,4
1Par 19,7
1Par 19,18
1Par 18,4
1Par 2,54
1Par 4,21
1Par 4,21
1Par 4,23
1Par 5,15
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a lur ministeri. 34 Los
orda e per lo nonbra de tots los
lo qual havia fetes moltes obres en
los phalisteus. E aytenbé angenrà
mas ell no s’hi combaté pas,
poràs adificar la casa al meu nom,
a mi la mia casa e los meus atris,
e lanse, e lur care era axí com a
e la sua virtut, querets la sua
engenrà Matan, e Seban, e Jetran,
e Asraell e Joèser e Jezraam de
que ell feya. 7 E Daviu pres los
que tenían ascut e lanse, e lur
la terra sia moguda devant la sua
e mil mília talens d’ergent. E lo
paella e sobre tot pes e sobra tota
astava. 17 E Daviu axí-los a
con ell oyí açò, ell axí a ells a
e de Síria e de Maachà e de Sabà
Betgader. 52 E [*] Sobal fo para de
53 e de la conexensa de
Cedes qui és an Galilea, Hamon,
engenrà de Efrata Soboal, para de
de Maquís, Ahià feló 37 e Hasray de
1 Judes angendrà Fares, Hesrom,
engendrà Enoch e Phanú, Esrom,
segon Daniel, qui nasch de Abigalyl
a Deviu: –Nós som ton os e te
un tortell de pan e una part de
de Micam foren Fiton, Amàlech e
Ornan l’hac vist, ell axí a ell a
de prop la porta qui mena hom a la
ponent ne astàvan quatra en la
los castells de Jeïr e Canat e los
V ciutats. 33 E hagéran tots los
en Galaad e an Basan e an los
aquests fills de Amon en los
de nostro Senyor Déus sobra una
e Ozà e sos frares menàvan la
que de aquell fos feta semblance de
Eufratres. 4 Donchs Daviu pres mill
e asgarrà tots los cavalls de les
7 E logàran-na XXXII mília
dels asirienchs VII mília hòmens de
dels quals ell astogà a sos obs C
e de Neofasí, de la corona de la
de Marazà, e les cognicions de la
bis, drap de lin prim, en la
e en les astabbilias en la
qui fo fill de Oremí, príncep de la

SEVILLA: 1PAR

caps dels fills de Leví estigéran per lurs
caps qui fèyan les obres del servei de la
Capsael. Él aucís dos hòmens, ço és,
Capturín. 13 E Canaan engenrà primerament
car los prínceps falisteus faéran consell
car tu has ascanpada molta sanch devant
car yo he alet aquell en mi an fill e yo
cara de lehó i éran pus correns que
cara tostemps, 12 remembreu’s de les sues
Caran. 42 E Àser engenrà Balaam, Zarian,
Caray, 7 e Yorlam e Sabadià, fill de
carcaxes d’aur los qualls havían los
care era axí com a cara de lehó i éran pus
care, cor ell fundà la terra que no·s
càrec de l’aram e del ferro és munt que
càrega. 30 E los fills de Leví estían al
carera e dix-lurs: –Si vós sots venguts
carera. 9 E con los feristeus vengéran,
caretes e cavallers. 7 E logàran-na
Cariacarim, qui veya la meitat dels
Cariacarim, e angendrà Tecroy, Aphutrey,
Cariacarim ab tots los lurs lochs. 77 E
Cariatarym. 51 Salmà fo para de Betleem,
Carmell; e Nooray, fill de Asrabay; 38 e
Carmí, Hur, Subal. 2 Subal, de Requià,
Carmín. 4 E Joell angenrà Samayà, Samahià
carmolinda, 2 lo terçs Absalon, qui nasch
carn. 2 E hir e anans-de-hir, com Seül
carn de brúfoll rostit e sèmola frita an
Carrà a Accàs. 36 E Accàs engenrà Jonadà,
carrera de la era e anclinà’s an terra e
carrera de la pugada, e és aquí la guàrdia
carrera e axí éran de dos an dos per lurs
carrés de LXX ciutats; aquests fóran fills
carrés de aquestes villes engir e antorn
carrés lurs e an tots los lochs de Saron
carrés e an los lochs de prop las
carreta nova de la casa de Aminadap, e Ozà
carreta. 8 E Daviu e tot lo pobla jugaven
carreta de àngells qui astesésan lurs ales
carretes sues e VII mília cavalers e XX
carretes, dels quals ell astogà a sos obs
carretes e lo rey de Machà e lo seu pobla.
carretes e XL mília hòmens de peu, e aucís
carros. 5 E los sirienchs de Damasch
casa de Joab e la meytat del repòs de
casa de aquells qui obraven bis, drap de
casa del Jurament, 22 e de aquel qui féu
casa del rey e an los seus castells, e
casa en las suas companyes, 16 habitàvan
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E aquests fóran los prínceps de la
fill de Antitop, bisba de la
forsa en la obra del servey en la
las finestres e los tresors de la
de nobla joventut e príncep de la
partida de ells segían ancara la
Déus sobra una carreta nova de la
9 E con ells fóran venguts a la
ciutat de Daviu, anans la mès en la
la amistance de nostro Senyor de la
la sua cassa, e Daviu beneý la sua
profeta: –Veus que yo habit en la
’t a tu que adificarà a tu una
14 E yo astabliré aquel en la mia
Déus, e què són yo, qual és la mia
tu e per açò m’has parlat sobre la
has dita a ton serfs e sobra la sua
aquel és lo Déu de Israell, e la
ton serfs que tu adificarias a ell
27 e has comensat a beneyr la
mà se torn contra mi e contra la
22,Tit 1 Daviu dix: –Aquesta és la
e que les pulisen, enaxí que la
ancara petit enfant e delicat, e la
fill e menà a ell qui adificàs una
e per açò tu no poràs adificar la
de la sua vida. 10 E ell adificarà
ab tu e hages tot bé e adifica la
he aparalades las despeses de la
seran mesos an la archa e an la
e depertits an lo servey de la
comtats en una compaya e an una
fèyan les obres del servei de la
an la oferena dels sacrificis de la
frares, que ells administren en la
del santuari e los prínceps de la
la casa de Déu éran aytanbé de la
dels fills de Leví. E descrisch una
dels fills de Aleatzar, e una altra
serveys, con ells antraven en la
e an rautes e an servey de la
Echias era sobra los tressaus de la
son frara, sobra los tresaurs de la
mi! Yo·m perpencé que adificàs
hi són nesesàries per adificar la
ha dit a mi: “Tu no adificaràs la
de Israell ha mi alet de tota la
del trip de Judà, e ha aleta de la
e ha aleta de la casa de Judà la
ton fill, adificarà a mi la mia

SEVILLA: 1PAR

casa de lur perentia: Èpher, Jessí, Ebell,
casa de nostro Senyor. 12 E Adayà, fill de
casa de nostro Senyor. 14 Dels fills de
casa de nostro Senyor, 27 [*] per obrir
casa de son para, n’hi hach XXII mília.
casa de Saüll. 30 E dels fills de Efraÿm
casa de Aminadap, e Ozà e sos frares
casa de Aguidon, Ozà estès la sua mà que
casa de Obededon de Geth 14 [*] per tres
casa de Obededon ab gran alegria. 26 E com
casa. 17,Tit 1 Com Daviu habitava an la
casa de cedre e la archa [*] de nostro
casa nostro Senyor. 11 E com tu hauràs
casa e an lo meu regna [*]
casa, que tu has donades a mi aytals
casa de ton serfs en lo temps qui és
casa sia confermada perdurablament. E fécasa de Daviu, son serfs, astà devant
casa, e per açò lo teu serfs ha trobada
casa de ton serfs, que ell sia tostemps
casa de mon para, e que lo teu pobla no
casa de nostro Senyor, aquest altar és an
casa de nostro Senyor fos adificada. 3 Per
casa la qual yo ull qui sia adificada a
casa al Senyor Déu de Israell. 7 E Daviu
casa al meu nom, car tu has ascanpada
casa al meu nom e serà a mi an fill e yo
casa al Senyor ton Déu, axí com ell ho ha
casa de nostro Senyor, C mília talens d’
casa qui és adificada al nom de nostro
casa de nostro Senyor XXIIII mília, e hac
casa. 12 Los fills de Caath fóran Anram e
casa de nostro Senyor de XX anys an amunt.
casa de nostro Senyor, com an los disaptes
casa de nostro Senyor. 24,Tit 1 Aquestes
casa de Déu éran aytanbé de la casa de
casa de Aleatzar com dels fills de Ytamar.
casa qui era sobra totes les altres dels
casa que havia desots si tots los altros
casa de Déu segons lur costuma sots la mà
casa de nostro Senyor e de prop lo rey,
casa de nostro Senyor e sobra los vaxells
casa de nostro Senyor, 23 e fóran sobra
casa a nostro Senyor, en la qual astegés
casa, 3 mas Déu ha dit a mi: “Tu no
casa al meu nom, per ço com tu ést astat
casa de mon para, per ço que yo fos rey
casa de Judà la casa de mon para, e [*] ha
casa de mon para, e [*] ha elet mi an rey
casa e los meus atris, car yo he alet
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1Par 28,10
ha elet tu per ço que adifichs la casa del santuari, conforte’t e acaba
1Par 28,11
lits en los lochs amagats e de la casa de median 12 e de tots los palaus que
1Par 28,12
tot antorn en los tresaurs de la casa de nostro Senyor e an los tresaus
1Par 28,13
de Leví en totes les obres de la casa de nostro Senyor e an tots los
1Par 28,20
tota la obra del servey de la casa de nostro Senyor. 21 Vet que los
1Par 28,21
en tota la obra del servey de la casa de nostro Senyor seran ab tu e són
1Par 29,2
aparalades totes las despeses de la casa de mon Déu, ço és, [*] aram per fer
1Par 29,3
que yo he aparalades a la santa casa, 4 ço és, III mília talens d’aur de
1Par 29,16
que nós havem aparalada, que casa ne sia adificada al teu sant nom, és
1Par 29,19
él los face tots e que adifich la casa de la qual yo he aparalades las
1Par 8,13
qui habitaven en Eylon. Aquests casàran los habitadors de Geth. 14 E Joè,
1Par 4,38
en les suas parantias e an les casas de lurs cusineses e fóran fort
1Par 24,30
fóran fills de Leví segons lurs casas de lurs compayes. 31 E aquests
1Par 6,32
lo templa en Jerusalem, e astave cascú segons son orda en lo ministeri. 33
1Par 9,18
en la porta del rey ells gordaven cascú per son dia en la porta del rey
1Par 9,23
nostro Senyor e an lo tebernacle, cascú per son die. 24 Aquí havia portés
1Par 16,37
Senyor contínuament tots dies, cascú per son die. 38 E astablí portés
1Par 16,41
e Ydicun e a tots los altres alets, cascú per son nom, a confesar nostro
1Par 9,19
ells e lurs compayes, qui gordaven cascun an son die le antrada dels alberchs
1Par 9,32
e aperalaven pans novells cascun disapte. 33 Aquests són los
1Par 12,22
prínceps en l’host. 22 E vanían cascun dia a Daviu per aydar dentrò que fo
1Par 27,1
compayas, qui antraven e qui axían cascun mes de l’any, là on era cascun era
1Par 27,1
cascun mes de l’any, là on era cascun era sobra XXIIII mília hòmens. 2
1Par 28,14
Senyor, 14 per pes d’aur per cascun vaxell del servey. E donà a ell
1Par 28,15
ergent per diversitat de masura de cascun canalobra e de les lanternas,
1Par 12,2
archs e gitaven péres ab fones ab cascuna mà e treyien sagetes. Dells frares
1Par 20,6
un homa [*] qui havia VI dits en cascuna mà, ço és, antra tots ansems n’
1Par 23,31
nonbre e segons los sacrificis de cascuna cosa contínuament devant nostro
1Par 26,13
e als grans per lurs compayes en cascuna de les portes. 14 Donchs la sort
1Par 5,13
amperò, de aquestes, segons les cases e les lurs parenties, foren aquests
1Par 7,2
e fóran prínceps per les suas cases e per las lurs cognacions; e
1Par 9,9
prínceps per lurs compayes per les cases dels lurs pares. 10 Dels preveras
1Par 15,1
los regnes. 15,Tit 1 Daviu féu cases a sos ops en la ciutat de Daviu e
1Par 24,4 Ytamar per lurs compayes e per lurs cases VIII prínceps. 5 E axí ell departí
1Par 1,12
Laabín, Nephtoín, 12 Pherusín, Casloÿm, e de aquests isquéran los
1Par 6,10
fo prevera e usà de l’ofici en la cassa de nostro Senyor Déus, la qual féu
1Par 6,31
establí sobra los cantós de la cassa de nostro Senyor Déus, depuys que li
1Par 7,23
cor era nat en los mals de la sua cassa. 24 E sa filla fo Sarrà, la qual
1Par 9,19
fill de Corè, ab sos frares e ab se cassa de son pare. Aquests són los fills
1Par 9,23
fills aytanbé en les portes de la cassa de nostro Senyor e an lo tebernacle,
1Par 13,14 mesos, e nostro Senyor beneý la sua cassa e totes les coses que ell havia.
1Par 14,1
ço que ells adificasen a ell una cassa. 2 E Daviu conech que nostro Senyor
1Par 16,43
E tot lo pobla se’n tornà a la sua cassa, e Daviu beneý la sua casa. 17,Tit
1Par 17,1
1 Com Daviu habitava an la sua cassa, él dix a Natan profeta: –Veus que
1Par 17,4
serfs: “[*] Tu no adificaràs a mi cassa a habitar, 5 cor yo no he astat en
1Par 17,5
a habitar, 5 cor yo no he astat en cassa de aquel temps ansà que yo amené lo
1Par 17,6
‘Per què tu no has edificada a mi cassa de cedre?’ ” 7 Donchs tu parleràs
1Par 17,12
de aquells. 12 I ell adificarà a mi cassa, e yo fermaré la sua cadira
1Par 22,7
és astat que yo adificàs una cassa al nom del meu Déu, 8 mas nostro
1Par 23,28
fills de Aron en lo servey de la cassa de nostro Senyor, en los vestiments,
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1Par 26,12
guardes, qui administrasen en la
1Par 26,15
fills, en la quall partida de la
1Par 2,23
Galaad. 23 E Jesur pres Aram e los
1Par 4,23
en la casa del rey e an los seus
1Par 6,54
lochs de prop las parantias dels
1Par 5,6
rey dels asirians, se’n menà
1Par 12,34
dobla cor. 34 E los prínceps de la
1Par 19,16
flom. E Safat hi era príncep de la
1Par 20,1
la sua host e la forsa de la sua
1Par 12,14
C cavalés e lo magor era sobre M
1Par 12,20 Selaquí. Aquets éran prínceps dels
1Par 18,4
pres mill carretes sues e VII mília
1Par 18,6
hòmens que ell havia. 6 E mès los
1Par 12,14
de la host; lo manor era sobre C
1Par 19,6
e de Maachà e de Sabà caretes e
1Par 18,4
hòmens a peu, e asgarrà tots los
1Par 10,1
de Israel fusquéran als falisteus e
1Par 21,16
Jerusalem. E ell e los primés nats
1Par 1,2
angendrà Enoch, 2 Enoch angendrà
1Par 1,2 Enoch, 2 Enoch angendrà Cayinan, e
1Par 7,9
per a batalles e éran XXII mília e
1Par 7,11
e éran per nonbra de XVII mília e
1Par 12,32
de Israell hagesen a fer, fóran
1Par 15,8
e sos frares, ço és a seber, de
1Par 11,11 XXX; aquest levà la sua lanse sobre
1Par 11,20
i ell levà la sua lance contra
1Par 5,21
qui éran V mília, e preséran
1Par 21,5
e hac-n’hi dels fills de Judà
1Par 25,7
ço és a seber, tots los mestres,
1Par 9,22
en portés per portes, qui éran
1Par 15,6
e sos frares, ço és a seber, de
1Par 1,29 engenrà primerament Nabayot, e puys
1Par 6,76
lochs. 76 E del trip de Naptalín,
1Par 1,31
Hadad, Temà, 31 Jaür, Naphís,
1Par 17,1
–Veus que yo habit en la casa de
1Par 22,4
meyns de nonbre, 4 e los futs de
1Par 17,6
tu no has edificada a mi cassa de
1Par 14,1
a Daviu e tremès a ell fusts de
1Par 26,10
saber, fills de Merarí, fo príncep
1Par 28,11
del porxo e del templa e dels
1Par 21,26
aquell an foch, que ell anvià del
1Par 27,23
de Israell axí com les astelles del
1Par 29,11
E totes las coses qui són en lo
1Par 16,26
ýdoles, e nostro Senyor féu los
1Par 16,31
no·s mogés. 31 Alegren-se los
1Par 7,13
foren Joziel e Guní e Chàser e
1Par 9,29
del sentuari éran posats sobra la
1Par 13,8
e an seltiris e tenborets e an
1Par 25,1
ab rautes e ab saltiris e ab
1Par 25,6
Senyor; e ells éran depertits en
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cassa de nostro Senyor, axí com lurs
cassa era lo consell dels vells. 16 Sefinà
castells de Jeïr e Canat e los carrés de
castells, e astegéran aquí. 24 Simeon
catitaris, cor per sort la havían haüda.
catiu, e fo príncep en lo trip de Rubèn. 7
cavaleria de Naptalín fóran [*] XXVIII
cavaleria de Adàdag, era duch de aquells.
cavaleria e degostà la terra dels fills de
cavalers. 15 Aquests són aquells qui
cavalers de Manasès. 21 Aquets aydàran a
cavalers e XX mília hòmens a peu, e
cavalers an Damasch, per ço que Síria
cavalés e lo magor era sobre M cavalers.
cavallers. 7 E logàran-na XXXII mília
cavalls de les carretes, dels quals ell
caygéran nafrats en lo munt de Gelboe. 2 E
caygéran anclinats an terra, i éran
Cayinan, e Caynan angendrà Malaell; e
Caynan angendrà Malaell; e Malael,
CC. 10 Los fills de Jadiell fóran Balan e
CC, e axíran a batalla. 12 Asafan e
CC prínceps ab lurs hòmens. Tots los
CC. 9 Dels fills de Hebron fo príncep
CCC, nafrats una vegada. 12E Aleatzar,
CCC nafrats, i ell era lo pus anomenat
CCC L mília oveles e II mília àsens e C
CCC LXXX mília hòmens conbatadors. 6 Mas
CC LXXXVIII. 8 E ells meséran sorts
CC XX, e aquests fóran descrits en lurs
CC XX. 7 E dells fills de Jerson fo
Cedar, Abdeel, Basan, 30 Masmà, Dumà,
Cedes qui és an Galilea, Hamon, Cariacarim
Cedma. [*] 32 E Abram angenrà de Sechurà,
cedre e la archa [*] de nostro Senyor és
cedre, qui no podien éser astimats, los
cedre?’ ” 7 Donchs tu parleràs axí ara a
cedres e maestres de fer parets e fustés,
Ceerí, cor ell no havia fill primer
celers e de la canbra e dels lits en los
cell sobre lo altar del sacrifici. 27 E
cell. 24 E com Joab, fill de Servià, hac
cell e an la terra són tuas. Senyor, lo
cells. 27 Confeció e granea són devant
cells e asbelesque’s la terra e dígan [*]
Celum, fill de Balà. 14 E lo fill de
cèmolla e sobra lo viy e sobre [*] l’
cenbes e an tronpes. 9 E con ells fóran
cenbes segons lur nonbre. E servían a
cenbes e an seltiris e an rautes e an
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1Par 1,53 de Ellà, duch de Phinon, 53 duch de
1Par 21,12
teus anemichs e tu fugiràs, o per
1Par 21,15
e dix-li: –Basta, huymés
1Par 12,11
lo quart, Jeremies lo cinc, 11
1Par 6,1
de Levý fóran aquests: Gerson,
1Par 6,16
fóran los fills de Leviy: Gerson,
1Par 6,72
lochs. 72 E del trip de Yssacar,
1Par 7,10
Balan e Jeús, Bonramín e Ahot e
1Par 13,5
que ell amenàs la archa de Déu de
1Par 7,13
de Naptalín foren Joziel e Guní e
1Par 2,19
pres altra muler qui era apellada
1Par 9,37 e Bàal e Ner e [Na]dap 37 e Geder e
1Par 27,26
e an les torres. 26 E Ozií, fill de
1Par 4,20
Annon e Renà, e Hennan engenrà
1Par 9,17
de Seŀlum foren [*] e Telmon e
1Par 1,6 E Gòmer engenrà Asenech e Erifan e
1Par 1,8 e Sichim e Dodanín. 8 E Cam angenrà
1Par 1,9
Chus, Mesraym, Phut, Canaam. 9 E
1Par 4,8
Halaà anfentà Sàrrech, Iser, Am. 8
1Par 3,20
Hasadíam, Josab-Hèsed, e són
1Par 12,10
e Asiasmanà lo quart, Jeremies lo
1Par 8,33
frares. 33 E Her angendrà Sis, e
1Par 9,36
primer fill engenrat Abdon, e Sus e
1Par 9,39
en Jerusalem [*]. 39 Ner angenrà
1Par 9,39
Jerusalem [*]. 39 Ner angenrà Cis,
1Par 12,1
ell fugia ancara a Saüll, fill de
1Par 23,21 Los fills de Moolí fóran Aleatzar e
1Par 24,29
qui no havia fills. 29 E lo fill de
1Par 8,33
Jonatan e Melquisue e Aminedap e
1Par 9,39
Jonatàs e Melquisue e Eminedap e
1Par 6,68
e Gàzer ab los lurs lochs, 68
1Par 27,33
éran ab los fills del rey. 33 E
1Par 1,43
fill de Baor; e lo nom de la sua
1Par 1,46
en la terra de Moab; e la sua
1Par 1,50
regnà per ell Adad, e la sua
1Par 4,12
e Phesè e Thenà, qui fo para de la
1Par 6,56
56 e donaren los camps de la
1Par 11,5
la torra de Sion, la qual és la
1Par 11,7
la torra, e per ço fo ella apellada
1Par 11,8
8 I ell adificà tot antorn la
1Par 11,8
Joab bastí tota la altra part de la
1Par 13,13
rahó él no la féu portar a la
1Par 15,1
1 Daviu féu cases a sos ops en la
1Par 15,29 nostro Senyor fo vengude tro an la
1Par 19,9
lur host de prop la porta de la
1Par 19,15
son frare, e·ntràran-se’n an la
1Par 20,2
a si matex. I pres †lo pobla† de la
1Par 2,22
engendrà Jachir, e poseý XXIII
1Par 2,23
de Jeïr e Canat e los carrés de LXX
1Par 4,31
e an Saarym. Aquestes fóran las
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Cenès, duch de Tamarí, duch de Mabsar, 54
cert III dies haurà pestilència e gran
ces d’equí avant la tua mà. E l’àngell
Cetey lo sis, Euel lo set, 12 Joan lo vuit
Chaat, Merarí. 2 Los fills de Achat fóran
Chaat, Merarí. 17 Aquests fóran los fills
Chades e Daberith, [*] 73 Armoth e Anem ab
Channà, Jochtan e Tarsís e Tarsat: 11 tots
Chariacharim. 6 [*] qui és an Judea, per
Chàser e Celum, fill de Balà. 14 E lo fill
Chayp e engendrà de aquela Hur. 20 E Hur
Chayús e Zacarias e Masolot. 38 [*]
Chelup, era sobra las obres groses e sobre
Chilon. E Jesí engendrà Joech e Bensoch.
Chimau, e sos frares de Seŀlum [*]. 18
Chogotmà. 7 E Janan angenrà Elizà e
Chus, Mesraym, Phut, Canaam. 9 E Chus
Chus engendrà Sabà, e Jullà e Sabatà,
Chus engendrà Enòs, Sobohà e les cosinees
cinc. 21 Hananias angendrà Falatias,
cinc, 11 Cetey lo sis, Euel lo set, 12
Cis engenrà Saüll, e Saüll angenrà Jonatan
Cis e Bàal e Ner e [Na]dap 37 e Geder e
Cis, Cis engenrà Saüll, Saüll angenrà
Cis engenrà Saüll, Saüll angenrà Jonatàs e
Cis; tots ells éran molt forts hòmens e
Cis. 22 E Eleatsar morí e no hac fills,
Cis fo Gereniel. 30 Los fills de Musí
Cisbaal. 34 Lo fill de Jonatàs engendrà
Cisbaal. 40 De Jonatàs fo Merabaal;
Cithmana e Becaron ab los lurs lochs; 69 e
Citòfell era conseler del rey, e Cuchí de
ciutat, Denaba. 44 E morí Bàlach, e regnà
ciutat hac nom Ajuth. 47 E com fo mort
ciutat havia nom Phorí, e la sua muler
ciutat de Naàs. Aquets són los hòmens de
ciutat e les viles a Calef, fill de
ciutat de David. 6 E ell dix: –Aquel qui
«ciutat de David». 8 I ell adificà tot
ciutat de Ameŀló, e Joab bastí tota la
ciutat. 9 E David profitava e crexia, e
ciutat de Daviu, anans la mès en la casa
ciutat de Daviu e adifichà loch a la archa
ciutat de Daviu, Nicoll, filla de Seüll,
ciutat. E los reys qui hi éran venguts per
ciutat, e Joab se’n tornà an Jerusalem.
ciutat. 3 E manà-se’n lo pobla qui era
ciutats en la terra de Galaad. 23 E Jesur
ciutats; aquests fóran fills de Machir,
ciutats e les viles sues dentrò que

63

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 4,32 Remnon, Sechem, Assan; e axí són V
1Par 6,57
E a los fills de Aron donàran las
1Par 6,60
ab los seus lochs; e totes aquestes
1Par 6,61
de lur cognació e parentia X u
1Par 6,62 e del trip de Manesès en Basan XIII
1Par 6,63
del trip de Sebulon donàran [*] XII
1Par 6,64
fils de Israel donàran als levites
1Par 6,65
e del trip dels fills de Bengamín
1Par 6,66
dels fills de Cahat, e fóran las
1Par 6,67
trip de Efraÿm. 67 E donàran a ells
1Par 9,2
qui habitaven primerament en lurs
1Par 10,7
sos fills morts, e desertaren lurs
1Par 13,2
qui habiten an los burchs de les
1Par 18,8
de Sabat e de Semín, qui éran
1Par 19,7
fills de Amon se ajustàran de lurs
1Par 19,13
per lo nostro pobla e per las
1Par 20,3
Axí ho féu Deviu a totes las
1Par 21,12
los fills de Israell en totes lurs
1Par 27,25
aquels tresaus qui éran an les
1Par 8,30
primer angenrat fo Adon, e Sur e
1Par 8,40
havían molts fills e nebots entrò a
1Par 20,3
e limes e trulls de clavells,
1Par 20,3
ells serres e limes e trulls de
1Par 20,3
e trulls de clavells, clavellats de
1Par 22,3
Daviu aparalà molt ferro per los
1Par 2,7
Israel e peccà en ledronici de vet
1Par 4,9
mara apelà-lo Jabès e dix: –Per
1Par 4,39
39 E levàran-sa, per
1Par 4,39
dentrò a l’orient de la val, per
1Par 4,41
ells aquí per aquells, per
1Par 5,1
angenrat fill de Israel, mas, per
1Par 5,1
lo lit de son para, no li donàran
1Par 5,9
flum qui és apellat Eufratren, per
1Par 5,20
con conbatían e Déus oyí’lls, per
1Par 6,49
era obs al sante sentorum, per
1Par 6,70
[*] Helan ab tots los lurs lochs,
1Par 7,15
E Maquir donà mulers a sos fills,
1Par 7,23
e apelà lo nom de aquel Benà, per
1Par 9,24
devers alcuna part dels IIII vens,
1Par 9,33
qui astaven an les finestres, per
1Par 10,4
–Tre te aspasa e ausiu-me, per
1Par 10,9
terra per fer-lo soterrar, per
1Par 10,11
Jabès-Galath hagéran oïyt dir açò,
1Par 10,13
Seüll morí per sos peccats, per
1Par 11,4
Israel se n’anàran an Jerusalem,
1Par 11,7
7 E David habità an la torra, e per
1Par 11,22
en Capsael. Él aucís dos hòmens,
1Par 12,23 a Daviu con ell era an Habron, per
1Par 12,38
cor, e vengéran an Habron, per
1Par 13,2
an los burchs de les ciutats, per
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ciutats. 33 E hagéran tots los carrés de
ciutats de refugi Hebron e Lempnan e los
ciutats fóran XIII, qui fóran dades per
ciutats de la meytat del trip de Manasès,
ciutats. 63 Los fills, amperò, de Merarí,
ciutats. 64 E los fils de Israel donàran
ciutats ab lurs lochs, 65 e donàran per
ciutats, les quals apellàran [*], 66 axí
ciutats en los térmens de aquels del trip
ciutats a ffúger an Sichèn ab los lurs
ciutats e en las posecions dels fills de
ciutats e fóran depertits sa e llà. E los
ciutats, per ço que ells sían ajustats a
ciutats de Adàdag, molt aram, del qual
ciutats e vengéran a la batalla. 8 E com
ciutats de nostro Déus, e nostro Senyor
ciutats dels fills de Amon. E depuys ell
ciutats. Donchs, veges qual cosa respondré
ciutats e an les viletes e an les torres.
Ciys e Bàal e Ner e Nedap 31 e Gebeor e
C L mília. Tots aquests fóran fills de
clavellats de clavells per rall, que tots
clavells, clavellats de clavells per rall,
clavells per rall, que tots fosen
clavels de les portes, e per fer
(ço és, que fo vedat). 8 E Ethan engenrà
ço l’he apelat axí, com l’he ab dolor
ço que anasen en Gidor dentrò a l’orient
ço que sercasen pastura a lurs ovelles, 40
ço com hi atrobàran moltes bones pastures.
ço com corrompé lo lit de son para, no li
ço que li pertanyia per la magoria, mas
ço com ell havia molt bestiar en la terra
ço com crèyan an ell. 21 E preséran an
ço que pregasen nostro Senyor Déus per lo
ço és a seber, a aquells qui éran romasos
ço és, a Hapim e a Pulphim e a Safan, e
ço cor era nat en los mals de la sua
ço és, a levant e a ponent e a tremuntana
ço que ells servisen de die e de nit
ço que per aventura aquels qui no són
ço que fos mostrat en los temples dels
ço és a seber, què los feristeus havían
ço cor él havia trespesats los menements
ço és, an Jebús, un éran los gebuseus, qui
ço fo ella apellada «ciutat de David». 8 I
ço és, Aziell e Moab, e él devellà e aucís
ço que ells trensportasen lo regna de
ço que fahesen Deviu rey sobre tot lo
ço que ells sían ajustats a nós, 3 e que
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1Par 13,5
1Par 13,6
1Par 13,10
1Par 13,11
1Par 14,1
1Par 14,15
1Par 15,3
1Par 15,5
1Par 15,6
1Par 15,7
1Par 15,8
1Par 15,9
1Par 15,10
1Par 15,11
1Par 15,13
1Par 15,13
1Par 15,13
1Par 15,14
1Par 15,16
1Par 16,5
1Par 16,35
1Par 16,37
1Par 17,21
1Par 18,6
1Par 18,10
1Par 19,2
1Par 20,6
1Par 21,5
1Par 21,6
1Par 21,13
1Par 21,15
1Par 21,22
1Par 21,22
1Par 21,23
1Par 23,6
1Par 24,4
1Par 24,23
1Par 25,7
1Par 26,10
1Par 27,16
1Par 27,23
1Par 28,3
1Par 28,4
1Par 28,8
1Par 28,10
1Par 28,10
1Par 28,17
1Par 28,18
1Par 28,19
1Par 29,2
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entrò alà on ell entrà en Mach, per
6 [*] qui és an Judea, per
irat contra Ozà e ferí a ell, per
11 E lavòs fo molt trist Daviu, per
de fer parets e fustés, per
a la batalla, cor Déus és axit per
pobla de Israell en Jerusalem, per
fo príncep Uriell, e sos frares,
fo príncep Asaà, e sos frares,
fo príncep Joell, e sos frares,
fo príncep Sameÿas, e sos frares,
fo príncep Eliel, e sos frares,
fo príncep Aminadap, e sos frares,
preveres, e los fills de Leví,
loch qui és a ella aparalat, 13 per
al comensament, con nos ferí, per
con no hy érats vós presens, e per
de Leví fóran santificats, per
rautes e an arpes e an senbes, per
lo Senyor Déus de Israell, 5
[*] e deliure’ns de les gens, per
Senyor Asaph e sos frares, per
Déus anà per desliurar aquella, per
E mès los cavalers an Damasch, per
ell pau, e per fer a ell goix, per
en la terra dels fills de Amon, per
qui havia VI dits en cascuna mà,
e donà a Deviu lo nonbra de aquells
fills de Leví ne de Bengamín, per
en les mans de nostro Senyor, per
tramès son àngell an Jerusalem, per
a mi lo loch de la tua era, per
aytant argent com vall, per
-la e lo senyor rey meu face tot
Daviu partí a ells per lurs oficis,
de Ytamar, e ell departí aquells,
[*]. 23 E Jerian, son fill,
lo cant de nostro Senyor,
XVIII. 10 De los fills de Hozà,
16 Sobre los trips de Israel,
aquells de XX anys an aval, per
adificaràs la casa al meu nom, per
de tota la casa de mon para, per
de nostro Senyor Déus, per
perdurablament. 10 Donchs, per
ço com nostro Senyor ha elet tu per
aur, segons la calitat de masura,
en què hom cremava l’ansens, per
mà de nostro Senyor ascrites, per
las despeses de la casa de mon Déu,
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ço que ell amenàs la archa de Déu de
ço que aportasen d’equèn la archa de
ço cor havia tochada la archa de Déu, e
ço cor nostro Senyor havia departit Ozà, e
ço que ells adificasen a ell una cassa. 2
ço que ell destrua las hots dels
ço que ells aportasen la archa de Déu en
ço és, de C XX. 6 E dells fills de Merarí
ço és a seber, de CC XX. 7 E dells fills
ço és, de C XX. 8 E dells fills de
ço és a seber, de CC. 9 Dels fills de
ço és a seber, de LXXX. 10 Dels fills de
ço és a seber, de C XII. 11 E Daviu apellà
ço és, Uriell, Esaayà, Joell, Saminà,
ço que no·ns asdevenga axí com fou al
ço con no hy érats vós presens, e per ço
ço com nós fèyem cosa qui no era a nós
ço que aportasen la archa de nostro Senyor
ço que lo so de alegrance sonàs an alt, 17
ço és, Asaph lo príncep, Azacaries, qui
ço que nós confesem al teu sant nom e que
ço que ells ministrasen devant la archa de
ço que·n fahés a sos obs pobla, e gità
ço que Síria servís a ell e que li donàs
ço cor él havia sobramuntat e vensut
ço que ells aconortasen Hamon. 3 E los
ço és, antra tots ansems n’havia XXIIII.
(ço és, dels fills d’Israell). E fou
ço cor ell ho fera forsadament, lo
ço com les sues misericòrdies són molt
ço que ell lo destrovís, e dementra que
ço que yo adifich en aquela un altar a
ço que la plaga ses al pobla. 23 Lavors
ço que a ell plàcia, e yo doneré a ell
ço és a seber, Gerson e Achach e Merarí. 7
ço és, als fills de Aleatzar, XVI prínceps
ço és, Amasias, lo segon; Jasiell, lo
ço és a seber, tots los mestres, CC
ço és a saber, fills de Merarí, fo príncep
ço és a seber, sobra los fills de Rubèn,
ço con nostro Senyor havia dit que ell
ço com tu ést astat hom conbatador e has
ço que yo fos rey sobre lo pobla de
ço que vós poseÿschats la bona terra e que
ço com nostro Senyor ha elet tu per ço que
ço que adifichs la casa del santuari,
ço és, un pes entra la u lehó e l’altra.
ço que de aquell fos feta semblance de
ço que yo antenés totes les obres de l’
ço és, [*] aram per fer los vaxells de
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1Par 29,3 he ofert en lo templa de mon Déu de
1Par 29,4
yo he aparalades a la santa casa, 4
1Par 29,5
él complescha huy se mà e ofira
1Par 29,21 endemà éls oferíran lurs holocauts,
1Par 28,18
qui astesésan lurs ales e qui
1Par 15,22
cantaven ab lurs rautes [*]. 22 E
1Par 6,61
de Cahat qui éran romasos, de lur
1Par 6,70
a aquells qui éran romasos de la
1Par 6,71
71 E los fills de Gerson, de la
1Par 6,60
dades per las lurs parentias e
1Par 6,62
de Gerson, per les lurs perentias e
1Par 6,63
de Merarí, per las sues perentias e
1Par 7,2
per les suas cases e per las lurs
1Par 2,55
de Sereray, 55 e les cusinees e les
1Par 4,21
Laadà, qui fo para de Marazà, e les
1Par 15,27
la archa, e los cantors, e
1Par 11,23
un homa de Agipta, qui havia V
1Par 2,21 angendrà Basalael. 21 E puys Hesrom
1Par 2,24
24 E com fo mort Hesrom, Calefs
1Par 29,2
de fusts, e pedres de diverses
1Par 21,16
e la terra e tenia una aspasa e un
1Par 21,27
menà a l’àngell que ell tornàs son
1Par 21,30
de trop gran pahor, cor él veé lo
1Par 5,18
e portaven armes, lanses e ascuts e
1Par 18,8
Selamó féu la «mar» de aram e les
1Par 1,45
Jobab, fil de Sare, de Bosrà. 45 E
1Par 1,47
e la sua ciutat hac nom Ajuth. 47 E
1Par 1,48
per ell Semlà de Mesrechà. 48 E
1Par 1,49
és posade de prop la aygua. 49 E
1Par 1,51
fila de Mated, fila de Mesaab. 51 E
1Par 2,19 angendrà Jèfar, Sodab, Ardon. 19 E
1Par 2,21
filla de Maquir, para de Galaad, e
1Par 2,24
de Machir, para de Galaad. 24 E
1Par 4,9
e dix: –Per ço l’he apelat axí,
1Par 4,41
ells aquí per aquells, per ço
1Par 5,1
fill de Israel, mas, per ço
1Par 5,1
de Israell; e axí no·l tenían axí
1Par 5,9
qui és apellat Eufratren, per ço
1Par 5,10
bestiar en la terra de Galaad. 10 E
1Par 5,20
conbatían e Déus oyí’lls, per ço
1Par 6,15
Sanaÿas angendrà Josadech. 15 Et,
1Par 6,49
Déus per lo pobla de Israel, axí
1Par 6,66
les quals apellàran [*], 66 axí
1Par 9,27
27 [*] per obrir las portes al matí
1Par 10,2
nafrats en lo munt de Gelboe. 2 E
1Par 10,7 e tota se conpaya morí ansems. 7 E,
1Par 11,2
carn. 2 E hir e anans-de-hir,
1Par 11,13
13 E aquest fou an Afís ab Deviu,
1Par 11,14 loch del camp e defaséran aquell. E
1Par 11,15
de prop la cova de Adolam. E,
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ço qui era meu pròpiament, enfora aqueles
ço és, III mília talens d’aur de Ofir e
ço que volrà a nostro Senyor. 6 Los
ço és a seber, M taurs e M moltons e M
cobrisen la archa de la amistance de
Cocinas, príncep dels fills de Leví, era
cognació e parentia X u ciutats de la
cognació dells fills de Caath. 71 E los
cognació de la meytat del trip de Manasès,
cognacions. 61 E donaren als fills de
cognacions, del trip de Ysachar e del trip
cognacions, del trip de Rubèn e del trip
cognacions; e nonbràran del trip de Tollà
cognicions cantans dels maestres qui
cognicions de la casa de aquells qui
Cohenias, qui era príncep de la profecia
coldos de astetura e havia una lance aytal
colgà’s ab la filla de Maquir, para de
colgà’s ab Afinta. E Hesrom hac Abià per
colors, e totes péres precioses e moltes
coltel tret en sa mà, e tenia’l girat
coltell en sa beyna, i ell tornà-l’hi.
coltell de l’àngell de nostro Senyor.
coltels, e sabien bé batallar e conbatre,
columnes e los vaxells d’aram. 9 E com
com fo mort Jobab, regnà per ell Huzan, de
com fo mort Adab, regnà per ell Semlà de
com fo mort Semlà, regnà per ell Saül de
com fo mort Seül, regnà per ell Baalanan,
com fo mort Adad, comensàran a ésser duchs
com fo morta Asubà, pres altra muler qui
com hac LX anys pres-la per muler e
com fo mort Hesrom, Calefs colgà’s ab
com l’he ab dolor infentat. 10 E Jabès
com hi atrobàran moltes bones pastures. 42
com corrompé lo lit de son para, no li
com a magor. 2 Emperò Judas era molt pus
com ell havia molt bestiar en la terra de
com Saül era viu geregaven contra los
com crèyan an ell. 21 E preséran an ells e
com nostro Senyor transmudà per las mans
com ho havia menat Moysès, qui fo
com aqueles qui éran dels fills de Cahat,
com seria temps. 28 De aquell metex
com los feristeus s’hi foren acostats,
com los de Israell qui habitaven en los
com Seül regnava encara sobre lo pobla de
com los feristeus se ajustàran en aquell
com ell hac vensuts los feristeus, ell
com los feristeus ficàran lurs tendes en
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1Par 11,23
de astetura e havia una lance aytal com plagador de texidor. Donchs él avallà
1Par 12,8
Gedor. 8 E fugíran de Gatdi ab ell, com él se amagava en lo desert, hòmens
1Par 12,8
ascut e lanse, e lur care era axí com a cara de lehó i éran pus correns que
1Par 12,20 ab perill de nostra cap. 20 Donchs, com ell se’n fo tornat an Sicalech,
1Par 12,22
dentrò que fo fet gran nonbra, axí com host de Déu. 23 Aquest és lo nonbre
1Par 14,8
7 e Elisamà e Balidà e Ebàlet. 8 E, com los feristeus hagéran oyit que Daviu
1Par 14,11
liuraré aquells an la tua mà. 11 E com aquells fóran muntats en la val de
1Par 14,11
meus anemichs per la mia mà, axí com són departides aygües. Per què lo nom
1Par 14,15
de la part devers los parers. 15 E, com tu oyiràs lo so de aquell qui irà en
1Par 14,16 faristeus. 16 Donchs Daviu féu axí com Déus li havia menat, e ferí las hots
1Par 15,13 13 per ço que no·ns asdevenga axí com fou al comensament, con nos ferí, per
1Par 15,13
no hy érats vós presens, e per ço com nós fèyem cosa qui no era a nós
1Par 15,15
nostro Senyor Déus de Israell, axí com Moysès havia menat, segons la paraula
1Par 15,16
en los musclos ab perxes. 16 E com Daviu dix alls prínceps dels fills de
1Par 15,26 de Obededon ab gran alegria. 26 E com oÿsen los levites qui aportaven la
1Par 15,29
so [*] de arpes e de rautes. 29 E com l’archa de la amistance de nostro
1Par 16,2
denant nostro Senyor plaens. 2 E com Daviu hac complits d’oferir sos
1Par 16,3
e departí a tots, aytenbé a hòmens com a fembres, un tortell de pan e una
1Par 17,8
tu, e he fet a tu gran nom, axí com u dels pus grans qui són honrats en
1Par 17,11
a tu una casa nostro Senyor. 11 E com tu hauràs complits tos dies que tu
1Par 17,13
a ell la mia misericòrdia, axí com la tolgí a aquell qui fo anans de ell.
1Par 17,16
parlà Natan profeta a Daviu. 16 E com lo rey Daviu fos vengut e astegés
1Par 17,18
Déus. 18 Què pot Daviu més fer com tu hages axí glorificat ton serfs
1Par 17,21
orelles. 21 E qual altra és axí com lo teu pobla de Israell? Una solla
1Par 17,23
perdurablament. E fé-ho axí com tu has dit. 24 Lo teu nom astiga e sia
1Par 18,9
columnes e los vaxells d’aram. 9 E com Tou, lo rey de Hemath, hach oyit que
1Par 18,11
lo rey havia pres de les gens, axí com de Idomea e de Moab e dels fills de
1Par 18,11 de Moab e dels fills de Amon, e axí com dels feristeus e de Emalech. 12 E
1Par 19,6
e que lavors se’n tornasen. 6 E com los fills de Emon vehéran que ells
1Par 19,7
e lo rey de Machà e lo seu pobla. E com ells fóran venguts, ells ficàran lurs
1Par 19,8
e vengéran a la batalla. 8 E com Daviu hac açò oyit, él hi tramès Joab
1Par 19,15
batalla e ancalsàran aquells. 15 E com los fills de Amon vehéran que los
1Par 19,16 Joab se’n tornà an Jerusalem. 16 E com lo asiriench vehé que ell era astat
1Par 19,17
Adàdag, era duch de aquells. 17 E com açò fou denunciat a Daviu, ell ajustà
1Par 19,19
Safat, príncep de la host. 19 E com los servens de Adàdag vehéran que éran
1Par 20,1
Rabat, e Daviu astava an Jerusalem com Joab ferí Rebat e destroví aquella. 2
1Par 20,5
de la lansa del qual era axí gros com lis de texidor. 6 E altra batalla
1Par 21,4
paraula de Joab, e obtench açò. E com Joab axí defora, environà tot lo pobla
1Par 21,8
–Yo he peccat trop règeument, com yo he fet açò. Jo·t prech que tu
1Par 21,13
les mans de nostro Senyor, per ço com les sues misericòrdies són molt grans,
1Par 21,19 19 Ladonchs Daviu hi anà e féu axí com a Gaad li havia dit a ell per manement
1Par 21,20
la paraula de nostro Senyor. 20 E com Ornan hac regardat e vist l’àngell, e
1Par 21,21 son forment en se erra. 21 Donchs, com Daviu fo vengut a Ornan e Ornan l’hac
1Par 21,22
que tu·n prengues aytant argent com vall, per ço que la plaga ses al
1Par 21,24
anans te’n donaré aytant argent com ella vall, cor yo no la deg a tu tolra
1Par 22,11
la casa al Senyor ton Déu, axí com ell ho ha parlat de tu. 12 Nostro
1Par 23,31
de la casa de nostro Senyor, com an los disaptes e an callendes e an
1Par 24,5
éran aytanbé de la casa de Aleatzar com dels fills de Ytamar. 6 E Samaÿas,
1Par 24,19
la mà de Aron, para de ells, axí com lo Senyor Déu de Israell ho menà. 20 E
1Par 24,31
fills de Leví; aytanbé los menors com los magós sort departia tots
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1Par 25,8
per lurs órdens aytenbé lo magor
1Par 26,12
en la cassa de nostro Senyor, axí
1Par 27,23
lo pobla de Israell axí
1Par 27,24
axí com les astelles del cell. 24 E
1Par 28,3
la casa al meu nom, per ço
1Par 28,7 menements e los meus jutgamens axí
1Par 28,8
ara, devant tot lo pobla, e ara
1Par 28,10 perdurablament. 10 Donchs, per ço
1Par 28,21
E saben aytanbé los prínceps
1Par 29,9
de Gerson. 9 Tot lo pobla s’elegrà
1Par 29,15
astranys devant tu e viandans, axí
1Par 29,15
pares; los nostros dies són axí
1Par 29,23
la cadira de nostro Senyor axí
1Par 17,1
Daviu beneý la sua casa. 17,Tit 1
1Par 28,2
qui éran an la host de Jerusalem. 2
1Par 19,13
pobla. 13 Donchs conforte’t e
1Par 12,19
-se contra Saüll, mas ell no s’hi
1Par 19,17
e vench contra ells e aquells se
1Par 12,19
con ell venia ab los feristeus per
1Par 7,5
Ysachar éran molt forts hòmens per
1Par 9,26
E a aquests IIII fills de Leví fou
1Par 1,10 10 E Hus engenrà Nomroch, e aquest
1Par 15,13 que no·ns asdevenga axí com fou al
1Par 29,10
Déu de Israel nostro para, sens
1Par 1,51 de Mesaab. 51 E com fo mort Adad,
1Par 17,27
ten grans benifets, 27 e has
1Par 27,24
com Joab, fill de Servià, hac ells
1Par 25,3
Ydithun, los quals cantaven [*],
1Par 16,34
ell és vengut jutgar la terra.» 34
1Par 9,33
prínceps dels cantadors per lurs
1Par 16,28
e goix són en lo seu loch. 28 O,
1Par 5,15
príncep de la casa en las suas
1Par 12,18
aquells e féu-los prínceps de la
1Par 13,2
sos prínceps, 2 e dix a tota la
1Par 23,11 e per açò ells fóran comtats en una
1Par 27,2
de Sabdiel, era sobra la primera
1Par 27,4 mes. 4 Achites Duch havia la segona
1Par 27,5
lo prevera, era duch de la tersa
1Par 27,6
E Zadap, son fill, era sobra la sua
1Par 27,7
era aprés de ell, e havían an lur
1Par 27,8
en lo V mes, e havia an la sua
1Par 27,13
linatga de Sèray, e havia an la sua
1Par 2,55
los tebernacles. Aquestes són les
1Par 9,34
fills de Leví estigéran per lurs
1Par 12,33
a batalla e astaven entra les
1Par 15,12
–Vós, qui sots prínceps de les
1Par 17,7 Daviu, mon serfs: “Lo Senyor de les
1Par 23,9
aquests tres fóran prínceps de les
1Par 23,24
de Leví en lurs linatges e an lurs
1Par 24,5
ell departí les unes e les altres
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com lo manor e aytenbé lo savi con lo
com lurs frares. 13 Donchs las sorts fóran
com les astelles del cell. 24 E com Joab,
com Joab, fill de Servià, hac ells
com tu ést astat hom conbatador e has
com fa huy.” 8 »Donchs ara, devant tot lo
com lo meu Déu ho ou, vós gordats e
com nostro Senyor ha elet tu per ço que
com lo pobla a fer tots los meus
com ells prometían vot de bon grat, cor
com los nostros pares; los nostros dies
com a onbra sobra terra e no hy ha neguna
com a rey per Daviu, son para, e a tots
Com Daviu habitava an la sua cassa, él dix
Com lo rey fo levat e astech an peus, él
combatam-nos baronilment per lo nostro
combaté pas, car los prínceps falisteus
combatéran contra ells. 18 Mas a la fi los
combatra-se contra Saüll, mas ell no s’
combatre i éran per nonbra LXXXVII mília.
comenat tot lo nonbre dels portés, e éran
comensà a éser poderós en la terra. 11 E
comensament, con nos ferí, per ço con no
comensament e sens fi. 11 Senyor, la
comensàran a ésser duchs en Edom e depuys
comensat a beneyr la casa de ton serfs,
comensats a nonbrar e ancara no havia
comfesans e louans nostro Senyor Déu. 4 E
«Comfesats a nostro Senyor, cor ell és bo,
companyas dells fills de Leví, qui astaven
companyas de pobla, donats a nostro Senyor
companyes, 16 habitàvan en Galaad e an
compaya. 19 E del trip de Manasès fugíran
compaya dells fills de Israell: –Si plau a
compaya e an una casa. 12 Los fills de
compaya en lo primer mes, e havia-hy
compaya del segon mes, e havia aprés si un
compaya en lo ters mes, e havia an la sua
compaya. 7 En aquell any era lo quart mes
compaya XXIIII mília hòmens. 8 Samahoth de
compaya XXIIII mília hòmens. 9 Lo VI
compaya XXIIII mília hòmens. 14 Lo XI
compayas qui vengéran de la calor del para
compayas [*]. 35 En Gabelon [*] 36 lo seu
compayas ben savis an conbatra fóran L
compayas dells fills de Leví, santificats
compayas diu açò: ‘Yo presí tu con tu
compayas de Lehedan. 10 E los fills de
compayas, e fóran prínceps per lur orda e
compayas entra si per sorts, cor los
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1Par 24,6
1Par 24,31
1Par 26,6
1Par 26,21
1Par 26,26
1Par 26,31
1Par 26,32
1Par 27,1
1Par 27,1
1Par 6,19
1Par 7,7
1Par 7,9
1Par 8,10
1Par 8,28
1Par 9,9
1Par 9,9
1Par 9,13
1Par 9,19
1Par 17,24
1Par 24,4
1Par 24,4
1Par 24,30
1Par 26,13
1Par 28,1
1Par 29,6
1Par 27,9
1Par 27,10
1Par 27,11
1Par 27,12
1Par 27,14
1Par 27,15
1Par 29,5
1Par 12,18
1Par 27,24
1Par 16,2
1Par 17,11
1Par 22,14
1Par 9,28
1Par 21,3
1Par 23,27
1Par 23,11
1Par 26,31
1Par 1,50
1Par 5,20
1Par 10,5
1Par 10,9
1Par 10,11
1Par 12,15
1Par 12,17
1Par 12,19
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e denant los prínceps [*] de les
e devant los prínceps de les
hach fills e fóran prebots de lurs
de Gerson [*] fóran prínceps de les
lo rey Deviu, e fóran prínceps de
dels fills de Hebron segons lurs
e fóran dos mília e DCC prínceps de
lur nonbre, qui fóran prínceps de
administraven al rey segons lurs
las lurs perentias segons las lurs
Auray. Aquests fóran V prínceps de
linatges fóran nonbrats per lurs
són los fills e prínceps en lurs
patriarchas e prínceps de lurs
de Rabamès; 9 e sos frares per lurs
aquests fóran prínceps per lurs
lurs frares fóran prínceps per lurs
del testimoni, ells e lurs
e sia dit: “Lo Senyor de les
de Aleatzar, XVI prínceps per lurs
e als fills de Ytamar per lurs
de Leví segons lurs casas de lurs
als pochs e als grans per lurs
dels trips e los prebots de les
Senyor. 6 Los prínceps de les
Accès de Tachnà, e havia an la sua
fills de Efraÿm, e havia an la sua
linatge de Sèray, e havia an la sua
de Bengamí, e havia an la sua
fills de Efraÿm, e havia an la sua
de Gotoniell, e havia an la sua
E si algú hi ofer de grat, él
ho vege e ho jutge. 18 E asperit
a nonbrar e ancara no havia
Senyor plaens. 2 E com Daviu hac
nostro Senyor. 11 E com tu hauràs
e del ferro és munt que no pot éser
nonbre e hom los prenia de ells a
vol lo meu senyor asò fer qui serrà
lo nonbre dels fills de Leví serà
molts fills e per açò ells fóran
lo XL any del regna de Daviu fóran
ell Baalanan, fill de Acobor. 50 E
ab ells, cor ells apellàran Déus
e lexà’s caer sobre aquella. 5 E
morts en lo munt de Gelboe. 9 E
lo cap en lo temple de Dagon. 11 E
flom Jordà en lo primer mes,
mi per los meus adversaris,
Manasès fugíran e vengéran a Daviu
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compayas, dels preveras e dels fills de
compayas dells preveras e dells fills de
compayas, cor ells éran molt forts hòmens.
compayas de Leedan e Gerson e Gehieli. 22
compayas e conestables e duchs de la host,
compayas e segons lurs linatges. En lo XL
compayas. E Daviu posà aquests sobre los
compayas e conestables e senescals e
compayas, qui antraven e qui axían cascun
compayes. 20 Gerson, qui fo para de
compayes molt forts per conbatra e lo
compayes e fóran molt forts per a batalles
compayes. 11 Mensim engenrà Achiop e
compayes, los quals habitàran an
compayes. Fóran DCCCC LVI. Tots aquests
compayes per les cases dels lurs pares. 10
compayes M CC LXX e havían molt gran forsa
compayes, qui gordaven cascun an son die
compayes e de les virtuts, aquel és lo Déu
compayes, e als fills de Ytamar per lurs
compayes e per lurs cases VIII prínceps. 5
compayes. 31 E aquests meséran sorts
compayes en cascuna de les portes. 14
compayes, los quals ministraven al rey, e
compayes e los pròmens dels trips de
compayia XXIIII mília hòmens. 10 Lo VII
compayia XXIIII mília hòmens. 11 Lo VIII
compayia XXIIII mília hòmens. 12 Lo VIIII
compayia XXIIII mília hòmens. 13 Lo X
compayia XXIIII mília hòmens. 15 Lo XII
compayia XXIIII mília hòmens. 16 Sobre los
complescha huy se mà e ofira ço que volrà
complí Abisay, qui era entre XXX prínceps,
complit sobre açò, la ira de Déu vench
complits d’oferir sos holocauts e ses
complits tos dies que tu vatges a tos
comptat, cor lo nonbra és vensut per
comta. 29 E aquells qui tenían en lur
comtat per peccat al pobla? 4 Mas la
comtat de XX anyns an amunt, segons los
comtats en una compaya e an una casa. 12
comtats e fóran atrobats hòmens molt forts
con fo mort Balanan, regnà per ell Adad, e
con conbatían e Déus oyí’lls, per ço com
con son ascuder hac vist asò, so és a
con ells lo hagéran despullat e li hagéran
con los hòmens de Jabès-Galath hagéran
con ell ha acostumat de créxer sobre las
con yo no haga peccat en les mies mans, lo
con ell venia ab los feristeus per
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1Par 12,23
de la host qui vengéran a Daviu
1Par 13,9
e an cenbes e an tronpes. 9 E
1Par 14,8
tots vengéran per querer ell e,
1Par 14,9
açò, ell axí a ells a carera. 9 E
1Par 15,13
axí com fou al comensament,
1Par 15,13 comensament, con nos ferí, per ço
1Par 17,7
les compayas diu açò: ‘Yo presí tu
1Par 18,3
de Sabbà, de la regió de Hemath,
1Par 19,2
a ell de la mort de son para, e
1Par 19,10
a una part, an un camp. 10 E
1Par 21,11
tu volràs que yo face a tu.’ ” 11 E
1Par 24,19
lurs órdens segons lurs serveys,
1Par 25,8
com lo manor e aytenbé lo savi
1Par 27,23 aquells de XX anys an aval, per ço
1Par 28,3
nom, per ço com tu ést astat hom
1Par 12,38
38 Tots aquests hòmens éran
1Par 21,5
de Judà CCC LXXX mília hòmens
1Par 12,1
éran molt forts hòmens e nobles
1Par 12,8
hòmens molt forts e trop bons
1Par 10,1
Esell. 10,Tit 1 Los faristeus se
1Par 5,20
ells, cor ells apellàran Déus con
1Par 12,36
de Aser qui axían a batalla, qui·s
1Par 7,7
prínceps de compayes molt forts per
1Par 12,24
fóran VI mília DCCC aparalats a
1Par 12,25
[*] hòmens qui éran molt forts a
1Par 12,33
entra les compayas ben savis an
1Par 12,37
qui éran savis e discrets an
1Par 5,18
e coltels, e sabien bé batallar e
1Par 3,9
[*] 9 [*], part los fills de les
1Par 1,32 E Abram angenrà de Sechurà, qui era
1Par 2,46 Maon, Maon angendrà Jatsur. 46 Efè,
1Par 2,48
Jerum, Phale, Efà, Sàaf. 48 Maahà,
1Par 4,10
dolor infentat. 10 E Jabès apellà e
1Par 14,2
a ell una cassa. 2 E Daviu
1Par 28,9
9 E tu, Salamó, mon fill, sàpies e
1Par 17,19 que totes aquestes meravelles fosen
1Par 17,18
ton serfs David e hages ell
1Par 1,36 engenrà Teman, Omer, Sephí, Jothan,
1Par 4,13 Aquets són los hòmens de Rahà. 13
1Par 13,1
consell ab los senescalls e ab los
1Par 15,25
nats del pobla de Israell e los
1Par 26,26
e fóran prínceps de compayas e
1Par 27,1
qui fóran prínceps de compayas e
1Par 28,1
los quals ministraven al rey, e los
1Par 29,6
pròmens dels trips de Israel, los
1Par 2,53
meitat dels reposaments, 53 e de la
1Par 12,32 qui éran hòmens molt savis e sabien
1Par 16,8
Senyor e apellats lo seu nom e fets
1Par 16,27
e nostro Senyor féu los cells. 27
1Par 17,23
a ton serfs e sobra la sua casa sia
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con ell era an Habron, per ço que ells
con ells fóran venguts a la casa de
con ell oyí açò, ell axí a ells a carera.
con los feristeus vengéran, ells fóran
con nos ferí, per ço con no hy érats vós
con no hy érats vós presens, e per ço com
con tu gordaves lo bestiar en les pastures
con ell anà per axenplar son amperi dentrò
con ells fóran venguts en la terra dels
con Joab hac entès e vehé que la batalla
con Gaad fo vengut a Daviu, ell dix a ell:
con ells antraven en la casa de Déu segons
con lo foll. 9 La primera sort exí a
con nostro Senyor havia dit que ell
conbatador e has ascampada sanch.” 4 »Mas
conbatadors e esperegats [*] ab acabat
conbatadors. 6 Mas ell no nonbrà los fills
conbatedors, 2 e trèyan ab archs e gitaven
conbatedors que tenían ascut e lanse, e
conbatéran contra los fills de Israel, e
conbatían e Déus oyí’lls, per ço com
conbatían en la host, fóran XXXX mília. 37
conbatra e lo nonbra de ells fóran XXII
conbatra. 25 Dels fills de Simeon, VII
conbatra. 26 E dels fills de Leví, IIII e
conbatra fóran L mília, e vengéran an
conbatra fóran C XX mília hòmens. 38 Tots
conbatre, éran XLIIII mília DDCC LX
concopines, hagéran una germana que havia
concupina sua, Samran, Jetsan, Midan,
concupina de Calefs, e anfentà Haram, Mosà
concupina de Calef, anfentà Tàber, Taranà.
conech Déus de Israell, e dix: –Tu,
conech que nostro Senyor havia confermat
coneges lo Déu de ton para e serveschas a
conegudes. 20 O, Senyor, no és nul hom
conegut! 19 Senyor, [*] tu has feta tota
Conès, Thanà, Amaloch. 37 E Rahuel
Conès angendrà Othoniel e Sararayà.
conestables e ab tots sos prínceps, 2 e
conestables anàran per portar la archa de
conestables e duchs de la host, e fóran
conestables e senescals e prebots, qui
conestables e los senescals e aquels qui
conestables e los senescals e los prínceps
conexensa de Cariacarim, e angendrà
conèxer tots los temps e manaven qualque
conèxer an los pobles les sues
Confeció e granea són devant ell, e fortea
confermada perdurablament. E fé-ho axí
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1Par 14,2
conech que nostro Senyor havia
1Par 16,7
príncep Asaph e sos frares per
1Par 16,41
altres alets, cascú per son nom, a
1Par 23,30
los fills de Leví estían al matí a
1Par 29,13 13 Donchs, Senyor nostro Déu, nós
1Par 16,8
per confesar a nostro Senyor: 8
1Par 16,35
’ns de les gens, per ço que nós
1Par 19,13
per lo nostro pobla. 13 Donchs
1Par 28,10
que adifichs la casa del santuari,
1Par 28,20 Salamó, son fill: –Fé beronilment e
1Par 22,13
los ansenyàs al pobla de Ysraell.
1Par 10,6
Saüll e tres fills seus e tota se
1Par 5,24
e fóran duchs e senyós en les lurs
1Par 7,4
prínceps. 4 E aquets fóran per lurs
1Par 5,7
la perentia qui era nonbrada per
1Par 7,23
23 I él jach ab se muler, la qual
1Par 18,11
de Adàdag. 11 E lo rey Daviu
1Par 10,10
lurs déus e als lurs pobles. 10 E
1Par 23,29 E los preveras seran sobre los pans
1Par 26,27
de les batales que ells havían
1Par 27,33
fills del rey. 33 E Citòfell era
1Par 10,13
part tot açò, ell havia demenat de
1Par 12,19
car los prínceps falisteus faéran
1Par 13,1
de Israell. 13,Tit 1 Daviu féu
1Par 14,10 de Rafaÿm. 10 E Daviu demenà de
1Par 14,14 en una val. 14 E Daviu demenà de
1Par 26,15
la quall partida de la cassa era lo
1Par 26,17
estaven IIII e [*], là on era lo
1Par 27,32 32 E Jonatan, avonclo de Daviu, era
1Par 12,32
Tots los altros trips los lurs
1Par 9,33
que ells servisen de die e de nit
1Par 16,6
e Jaziell, los preveres, al cantar
1Par 16,37
devant la archa de nostro Senyor
1Par 16,40
sobre l’altar de l’holocaust
1Par 23,31
los sacrificis de cascuna cosa
1Par 5,10
10 E com Saül era viu geregaven
1Par 5,19
axían a batalla, 19 e geregaven
1Par 10,1
1 Los faristeus se conbatéran
1Par 10,3
3 Lavors fou agreugada la batalla
1Par 10,11
seber, què los feristeus havían fet
1Par 11,20
dels tres, i ell levà la sua lance
1Par 12,19
ab los feristeus per combatra-se
1Par 12,21 Manasès. 21 Aquets aydàran a Daviu
1Par 13,10 10 E nostro Senyor fo fortment irat
1Par 14,10
nostro Senyor e dix: –Iré yo
1Par 14,14
pas, pertex-te de ells e vendràs
1Par 19,10
devant él e de la part derrera
1Par 19,10
de tot lo pobla de Israell e anà
1Par 19,11
son frara. E axí ells anàran
1Par 19,14
e lo pobla qui era ab ell anàran
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confermat ell an rey sobre lo pobla de
confesar a nostro Senyor: 8 «Confesats a
confesar nostro Senyor, cor la
confesar e a cantar a nostro Senyor e
confesarem a tu e louam lo teu nobla nom.
«Confesats a nostro Senyor e apellats lo
confesem al teu sant nom e que·ns alegrem
conforte’t e combatam-nos baronilment
conforte’t e acaba aquella. 11 E Daviu
conforte’t, e fé que no·t temes ne hages
Conforte’t e fé beronilment, no·t temes
conpaya morí ansems. 7 E, com los de
conpayas. 25 E desenpararen Déus de lurs
conpayas e per lurs pobles molt forts
conpayes sues havían per prínceps Zezehl e
consebé e anfentà un fill, e apelà lo nom
consegrà a nostro Senyor tots los vaxells
consegràran las sues armes en lo templa de
consegrats e sobre lo sacrifici de la
consegrats en restaurament, e fóran sobra
conseler del rey, e Cuchí de Araach era
consell a una devinadora, 14 e no hac
consell e faéran-lo’n tornar, cor
consell ab los senescalls e ab los
consell nostro Senyor e dix: –Iré yo
consell nostro Senyor altra vegada, e
consell dels vells. 16 Sefinà e Hozà
consell astaven dos e dos. 18 En las
conseller e hom poderós e savi, hom ben
consells faéran. 33 Los fills de Sebulon
contínuament a lur ministeri. 34 Los caps
contínuament ab trompa devant l’archa de
contínuament tots dies, cascú per son die.
contínuament, a matí e a vespre, segons
contínuament devant nostro Senyor. 32 E
contra los agarrenchs e ausiéran-los e
contra los agarenchs e ajudaven-los los
contra los fills de Israel, e los fills de
contra Saüll, e los arxés atrobàran aquel
contra Saül, 12 los forts hòmens se
contra CCC nafrats, i ell era lo pus
contra Saüll, mas ell no s’hi combaté
contra los ladres, cor tots éran hòmens
contra Ozà e ferí a ell, per ço cor havia
contra los feristeus e liureràs tu aquells
contra ells de la part devers los parers.
contra ell, ell alegí los pus forts hòmens
contra los sirihenchs, 11 e liurà tota la
contra los fills de Amon, 12 cor Joab dix:
contra los asirienchs a la batalla e
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1Par 19,17
1Par 20,4
1Par 20,5
1Par 21,1
1Par 21,16
1Par 21,17
1Par 21,17
1Par 24,31
1Par 26,16
1Par 22,2
1Par 4,14
1Par 5,20
1Par 5,23
1Par 6,54
1Par 7,21
1Par 7,23
1Par 8,9
1Par 9,28
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1Par 11,19
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1Par 12,19
1Par 12,21
1Par 12,29
1Par 12,33
1Par 12,38
1Par 12,38
1Par 12,39
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1Par 13,4
1Par 13,9
1Par 13,10
1Par 13,11
1Par 14,10
1Par 14,15
1Par 15,22
1Par 15,29
1Par 16,10
1Par 16,25
1Par 16,30
1Par 16,33
1Par 16,34
1Par 16,34
1Par 16,41
1Par 17,2
1Par 17,2
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Israel e pasà lo flom Gordà e vench
contra ells e aquells se combatéran
cosa, ell hac batalla en Gèzer
aquells. 5 Ell féu altra batalla
seus serfs. 21,Tit 1 Setan se levà
tret en sa mà, e tenia’l girat
yo·t prech que la tua mà se torn
que la tua mà se torn contra mi e
31 E aquests meséran sorts
de la pugada, e és aquí la guàrdia
2 E ell menà que tots los hòmens
la val dels Mestres dels Artificis,
e aquells qui éran ab ells,
a Senir e dentrò al munt de Hermon,
prop las parantias dels catitaris,
de Get d’equèn auciéran aquells,
apelà lo nom de aquel Benà, per ço
lexà Jausim e Berà, ses mulers, 9
aquells qui gordaven los vaxells,
Mas son ascuder no volch fer açò,
Seüll morí per sos peccats, per ço
yo bega la sanch de aquests hòmens,
venguts a mi per ajudar, lo meu
a tu, pau sia alls teus valadors,
consell e faéran-lo’n tornar,
aydàran a Daviu contra los ladres,
de Judà, n’hi hac III º mília,
e vengéran an ajuda no pas ab dobla
e esperegats [*] ab acabat
de Israel éran de un metex
tres dies, e mengàran e begéran,
e bous e moltons a tot abastament,
nós la archa de nostro Senyor Déus,
la moltitut respòs que axí fos fet,
la sua mà que sostengés la archa,
contra Ozà e ferí a ell, per ço
E lavòs fo molt trist Daviu, per ço
E nostro Senyor dix-li: –Vé-hy,
e ladonchs tu axiràs a la batalla,
la profecia per cantar dolç cant,
e ella meynspresà aquell an son
10 Loats lo seu sant nom, lo
los pobles les sues meravellas, 25
sia moguda devant la sua care,
de la landa denant nostro Senyor,
34 «Comfesats a nostro Senyor,
a nostro Senyor, cor ell és bo,
son nom, a confesar nostro Senyor,
fé totes les cosses qui són an ton
les cosses qui són an ton cor,
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contra ells e aquells se combatéran contra
contra ells. 18 Mas a la fi los asirienchs
contra los feristeus, en la qual ell aucís
contra los feristeus, en la qual fou lo
contra lo pobla de Israell e ascomoch
contra Jerusalem. E ell e los primés nats
contra mi e contra la casa de mon para, e
contra la casa de mon para, e que lo teu
contra sos frares, fills de Aron, denant
contra la guàrdia. 17 E VI fills de Leví
convertits de la terra de Israell fosen
cor aquí astaven los hòmens qui sabien fe
cor ells apellàran Déus con conbatían e
cor ells éran fort molts. 24 E aquests
cor per sort la havían haüda. 55 E donàran
cor ells vengéran per asveyr las
cor era nat en los mals de la sua cassa.
cor ell angenrà de Hedes, sa muler, Joab e
cor tots los vaxells éran guardats per
cor ell era trop aspeventat per pahor.
cor él havia trespesats los menements de
cor éls han aportada a mi la aygua en
cor sia ajustat ab vosaltros, mas si vós
cor lo Senyor ton Déu ajuda a tu. Donchs
cor dixéran: –Ell tornarà a Saüll, son
cor tots éran hòmens molt forts e fóran
cor gran partida de ells segían ancara la
cor. 34 E los prínceps de la cavaleria de
cor, e vengéran an Habron, per ço que
cor, que Deviu fos fet rey sobre tot lo
cor lus frares los ne havían aparalat. 40
cor gran goix era a tot lo pobla de
cor nós no demenam aquella ne requesim an
cor la paraula plach a tot lo pobla de
cor lo bou, qui era jova e seltant, havia
cor havia tochada la archa de Déu, e axí
cor nostro Senyor havia departit Ozà, e
cor yo liuraré aquells an la tua mà. 11 E
cor Déus és axit per ço que ell destrua
cor ell era molt savi. 23 E Baraquias e
cor. 16,Tit 1 Donchs ells aportàran la
cor de aquells qui quéran nostro Senyor se
cor nostro Senyor és gran, e molt loable,
cor ell fundà la terra que no·s mogés. 31
cor ell és vengut jutgar la terra.» 34
cor ell és bo, cor la sua misericòrdia és
cor la sua misericòrdia és an lo setgla,
cor la misericòrdia sua és perdurablament.
cor, cor nostro Senyor és ab tu. 3 Donchs
cor nostro Senyor és ab tu. 3 Donchs
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adificaràs a mi cassa a habitar, 5
las nacions devant ell,
que ell sia tostemps denant tu,
pau, e per fer a ell goix, per ço
havia sobramuntat e vensut Adàdag,
ab Hamon, fill de Naàs,
a Daviu, él tramès a ells socors,
anàran contra los fills de Amon, 12
de Leví ne de Bengamín, per ço
tu tolges lo peccat de ton serfs,
qui éran ab ell, ells se amagàran,
donaré aytant argent com ella vall,
altar per pregar a nostro Senyor,
aspeventat de trop gran pahor,
de tu serrà home molt reposat,
és munt que no pot éser comptat,
altres compayas entra si per sorts,
e fóran prebots de lurs compayas,
fills de Merarí, fo príncep Ceerí,
para e serveschas a ell de acabat
acabat cor e de volenterós coratga,
e fé que no·t temes ne hages paor,
com ells prometían vot de bon grat,
aquels a nostro Senyor ab lur
qui són alegra en la simplea de mon
aquesta volentat de lur
a la tua honor. 19 E dóna acabat
de Jacob són los seus alets. 14
son serfs, astà devant ell.” 25
los seus vaxells e a ministrar. 27
a ell de acabat cor e de volenterós
“Yo deré a tu la terra de Canan,
Eliphàs, Rauel, Jaús, Jalam,
de Hebron. 43 E Hebron angendrà
fo son fill e fou para de Corrè,
de Corrè, fill de Asach, fill de
son pare. Aquests són los fills de
fill angenrat de Seŀlum, fill de
paraules de Déu per exelsar lo seu
para de Betlem, e de Neofasí, de la
pedres presioses e féu-na fer una
Aminadap fo son fill e fou para de
e Asir, de Abiazaph; e Abiazaph, de
e Abiazaph, de Corrè; 38 e
de Leví fóran 19 Seŀlum, fill de
1 Lo departiment [*] dels fills de
dels portés, dels fills de
axí com a cara de lehó i éran pus
fill de Israel, mas, per ço com
aquella. 2 E Daviu pres e levà la
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cor yo no he astat en cassa de aquel temps
cor ell desliurà aquell de la terra de
cor pus tu, Senyor, la has beneÿta, ella
cor él havia sobramuntat e vensut Adàdag,
cor lo rey Tou era anamich de Adàdag. 11 E
cor son para féu a mi misericòrdia. E
cor ells havían sostenguda gran onta. E
cor Joab dix: –Si los sirienchs vensen a
cor ell ho fera forsadament, lo menement
cor yo he obrat molt folament. 9 E nostro
cor an aquell temps ell batia son forment
cor yo no la deg a tu tolra e depuys yo
cor ell era astat aspeventat de trop gran
cor él veé lo coltell de l’àngell de
cor yo feré aquell reposar tots sos
cor lo nonbra és vensut per granea. Yo he
cor los prínceps del santuari e los
cor ells éran molt forts hòmens. 7 Donchs,
cor ell no havia fill primer angenrat e
cor e de volenterós coratga, cor nostro
cor nostro Senyor ansercha e sab tots los
cor lo Senyor mon Déu serà ab tu e no
cor ells oferían aquels a nostro Senyor ab
cor; e lo rey Daviu se n’alegrà de molt
cor, he ofertes totes aquestes coses a tu,
cor, enaxí que aquesta pensa estia
cor a Salamó, mon fill, enaxí que ell
Cor ell és lo Senyor nostro Déu, los seus
Cor tu, Senyor mon Déu, has revellat a la
Cor lo nonbre dels fills de Leví serà
coratga, cor nostro Senyor ansercha e sab
cordell de la terra de la vostra haretat.”
Corè. 36 Eliphats engenrà Teman, Omer,
Corè, Tayphú, Ràcom, Jamma. 44 Jamma
Corè fou para de Asir, 23 Asir fou para de
Corè, ab sos frares e ab se cassa de son
Corè, qui foren guardes sobre les obres
Corè, era prebost de totes les coses qui
corn. E Déus donà a Heman XIIII fills e
corona de la casa de Joab e la meytat del
corona a si matex. I pres †lo pobla† de la
Corrè, Corè fou para de Asir, 23 Asir fou
Corrè; 38 e Corrè, de Yzaar; e Ysaar, de
Corrè, de Yzaar; e Ysaar, de Cahat; e
Corrè, fill de Asach, fill de Corè, ab sos
Corrè fo Mesellemias [*] 2 [*] e Zacarias
Corrè e de Merarí. 20 E Echias era sobra
correns que cabirolls en les muntayas. 9 E
corrompé lo lit de son para, no li donàran
corrona a Melchom de son cap, e trobà an
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hòmens se levàran e preséran lo
pobla. 19 Donchs abandonats vostres
Senyor ansercha e sab tots los
Déus, yo sé bé que tu proves los
los déus del pobla, la qual
en nostro Senyor, per la qual
tots los temps e manaven qualque
2 Ladonchs dix Daviu: –No és
vós presens, e per ço com nós fèyem
Més ancara, asò has vist éser pocha
pobla en Jerusalem. 4 Aprés aquesta
lo menement del rey. 7 Aquesta
lurs ciutats. Donchs, veges qual
e segons los sacrificis de cascuna
a matí e a vespre, segons totes las
qui tenían en lur crehensa les
de Corè, era prebost de totes les
beneý la sua cassa e totes les
e Baamias cantaven, e cantaven las
alegren-se los camps, e totes les
que tu has donades a mi aytals
1 E asdevench-se aprés aquestes
Senyor ajudà a aquell en totes les
Senyor salvà Daviu en totes les
diu açò: ‘Yo do a tu lesta de tres
Senyor diu açò: “Tu alig de tres
Donchs, yo aperaleré totes les
e sobre los crespells e sobre les
de nostro Senyor. 28 Totes aquestes
Tots aquests santificàran aquestes
Déu. E yo he aparalades totes las
nostro Senyor. 19 «Totes aquestes
era meu pròpiament, enfora aqueles
A tu sia lauor. E totes las
tu has senyoria sobre totes les
mà és granea e manement de totes
puscam a tu prometra totes aquestes
aquestes coses? Totes aquestes
e nós havem donades a tu aquelles
nom, és de la tua mà e totes las
mon cor, he ofertes totes aquestes
8 Chus engendrà Enòs, Sobohà e les
Natan dix a Deviu: –Tu fé totes les
del tebernacle de la amistance e la
en la casa de Déu segons lur
ab lurs sacrificamens e ab tota la
e són tres. 24 Elionaqui angenrà
pedra en què era Daviu, de prop la
Remembreu’s perdurablament la sua
en mill generacions, 16 la qual
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cors de Saül e de sos fills e portàran
cors e vostres ànimas a querer lo Senyor
cors e antén tots los pensaments de las
cors e ames simplea, un yo, qui són alegra
cosa nostro Senyor Déus los havia vedada.
cosa ell lo ausís e mudà lo seu regna a
cosa los fills de Israell hagesen a fer,
cosa leguda que la archa de Déu sia
cosa qui no era a nós leguda. 14 Donchs
cosa devant tu e per açò m’has parlat
cosa, ell hac batalla en Gèzer contra los
cosa que ell havia manada desplach a
cosa respondré yo a·quell qui m’ha
cosa contínuament devant nostro Senyor. 32
cosas qui són ascrites en la lig de nostro
coses del sentuari éran posats sobra la
coses qui éran frites en paeles. 32 E los
coses que ell havia. 14,Tit 1 Hiran, rey
coses secretes ab lurs arpas. 21 E
coses qui són an aquells. 33 Lavòs louaran
coses? 17 Més ancara, asò has vist éser
coses a Daviu que ferí los feristeus e
coses que ell feya. 7 E Daviu pres los
coses que ell féu. 14 Donchs Daviu regnà
coses, tu alix de aquestes tres aquella
coses la una, aquella que volràs: 12 o que
coses anans de la mia mort. [*] 6 E apellà
coses alises e sobra la paella e sobre tot
coses santifichà Samuel lo veent e Saül,
coses per la mà de Lemich e per son frara.
coses qui hi són nesesàries per adificar
coses desús dites, eles vengéran a mi de
coses que yo he aparalades a la santa
coses qui són en lo cell e an la terra són
coses, virtut e poder són an la tua mà, en
coses. 13 Donchs, Senyor nostro Déu, nós
coses? Totes aquestes coses són tuas e nós
coses són tuas e nós havem donades a tu
coses que havem preses de la tua mà. 15
coses són tues. 17 Senyor Déus, yo sé bé
coses a tu, e he vist lo teu pobla qui és
cosinees de Aral, fill de Aram. 9 E Jabès
cosses qui són an ton cor, cor nostro
costuma del sentuari e la observació dels
costuma sots la mà de Aron, para de ells,
costuma que hom sol fer en tot Israel,
Courà, Eliap, Phelià, Acub, Joanan,
cova de Adolam. E, com los feristeus
covinensa e de la paraula que ell manà en
covinensa ell féu a Abram, e lo seu
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e a Israell en perdurable
Lo nonbre de aquells qui éran
29 E aquells qui tenían en lur
e sos fills perdurablament, e que
déus, los qualls Daviu menà ésser
aur molt pur a l’altar en què hom
49 E Aron e sos fills aduyen e
3 E Joab respòs: –Nostro Senyor
en Gericó dentrò que ells focen
sacrifici de la sèmola e sobre los
primer mes, con ell ha acostumat de
de la ciutat. 9 E David profitava e
e Déus oyí’lls, per ço com
E Citòfell era conseler del rey, e
taules d’ergent; 17 e donà a les
e los prínceps dels prínceps sien
a part sinestra. Ethan, fill de
del repòs de Sereray, 55 e les
parantias e an les casas de lurs
a nostro Senyor segons la sua
fills de Amon dixéran a Hamon: –Tu
e sos frares, ço és a seber, de
savis e discrets an conbatra fóran
Uriell, e sos frares, ço és, de
Joell, e sos frares, ço és, de
3 lo quint Saphcian, de la filla
de Nàatam: Garmí, para de Seyllà e
e Jerusalem, lavòs Josadech exí
ab los lurs lochs, en lo munt
Alet, son fill; e los hòmens de Get
lo Ssobirà. 25 E los fills
les viletes e venían als disaptes
[*] 28 [*] de Etichià e Abiàtzer
és an Judea, per ço que aportasen
plaens. 2 E com Daviu hac complits
ells pesàran de una gent en altra e
feya. 7 E Daviu pres los carcaxes
aram e les columnes e los vaxells
Daviu regnà sobre tot lo pobla
altra pobla tremeséran mil tallens
axí defora, environà tot lo pobla
de aquells (ço és, dels fills
e dix-li: –Basta, huymés ces
de nostro Senyor, C mília talens
talens d’aur e mil mília talens
dels fills de Leviy que ells porten
de Leví estaven devers la porta
templa de nostro Senyor, 14 per pes
lanternas, enaxí que él li donà pes
li donà argent a les altres taules
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covinensa. 18 E dix: “Yo deré a tu la
covinents a batala éran XXVI mília. 8,Tit
crehensa les coses del sentuari éran
cremàs ansens a nostro Senyor segons la
cremats. 13 Altra vegada vengéran los
cremava l’ansens, per ço que de aquell
cremaven ensens sobre l’altar de nostro
crescha lo teu pobla més an sent dobles
crescudes lurs barbes e lurs cabells, e
crespells e sobre les coses alises e sobra
créxer sobre las suas ribes, e tots
crexia, e nostro Senyor era ab ell. 10
crèyan an ell. 21 E preséran an ells e
Cuchí de Araach era amich del rey. 34 E
culeres e a les ampoles e als ansensós qui
curosos de les posesions del rey. 7 E ells
Cusí, qui fo fill de Abdí, e Abdí fo fill
cusinees e les cognicions cantans dels
cusineses e fóran fort multiplicats. 39 E
custuma, e que beneýs lo nom de ell
cuydes que per aventura Daviu hage
C XII. 11 E Daviu apellà Sadoch e Abiatar,
C XX mília hòmens. 38 Tots aquests hòmens
C XX. 6 E dells fills de Merarí fo príncep
C XX. 8 E dells fills de Alisafam fo
d’Ebitalil, lo VI è Jerram, qui nasch de
d’Astamó, qui fo de la terra de Maquí. 20
d’equí. 16 Aquests fóran los fills de
d’Efraÿm, e Gàzer ab los lurs lochs, 68
d’equèn auciéran aquells, cor ells
d’ells foren Rapha e Rèceph e Tale, del
d’un temps en altre. 26 E a aquests IIII
d’Enanthot, 29 e Sabatoy de Soch, e Aloy
d’equèn la archa de nostro Senyor Déu qui
d’oferir sos holocauts e ses ofertes, ell
d’un regna an altra pobla. 21 Él no
d’aur los qualls havían los servesialls
d’aram. 9 E com Tou, lo rey de Hemath,
d’Israell, e féu jutgament e justícia a
d’ergent per logar a lur obs de
d’Israell, e despuys ell se’n tornà en
d’Israell). E fou trobat per nonbre de
d’equí avant la tua mà. E l’àngell de
d’aur e mil mília talens d’ergent. E lo
d’ergent. E lo càrec de l’aram e del
d’equí avant lo tebernacle ne tots los
d’orient, e de la part devers agilló
d’aur per cascun vaxell del servey. E
d’ergent per diversitat de masura de
d’ergent; 17 e donà a les culeres e a les
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les ampoles e als ansensós qui éran
éran d’aur molt pur e als lehonets
casa, 4 ço és, III mília talens
5 an qualque loch haurà obra
7 E ells donàran [*] V mília talens
de Simeon anàran en lo munt de Sir
fills de Josep [*]. 30 E los fills
e ab les sues vilotxes, e Helon e
72 E del trip de Yssacar, Chades e
ciutats fóran XIII, qui fóran
e ficàran lo cap en lo temple de
Courà, Eliap, Phelià, Acub, Joanan,
obs C carros. 5 E los sirienchs de
ell havia. 6 E mès los cavalers an
Levý, Judà, Isachar, Zabulon, 2
ab los lurs lochs; 69 e del trip de
ascut e lansa. 35 E los fills de
lo pobla, de Bersabe entrò a
de Abner; 22 sobre los fills de
nasch de Achmós gerrelita, lo segon
e Gormoth 15 e Zedebià e Aroth e
Zamrí e Ethan e Eman, Cal i
Daviu dix: –Nostro Senyor Déus ha
quint Meday, 15 lo VI Ason i lo VII
muler sua. 4 Donchs sis fills de
e regnà an Jerusalem XXXIII anys. 5
en lurs pròpias villas, los quals
per la bocha de Samuel. 4 Donchs,
aquells qui hi habitaven dixéran a
de Sion, la qual és la ciutat de
anà primer e fo fet príncep de
e fo fet príncep de David. 7 E
per ço fo ella apellada «ciutat de
la altra part de la ciutat. 9 E
tu hages axí glorificat ton serfs
e les viles sues dentrò que hagéran
[*] Ayà. 31 Aquests són aquells que
del trip de Tollà en los dies de
ell lo ausís e mudà lo seu regna a
Israel vengéran al rey en Habron. E
a David: –Tu no antraràs sa. E
és lo nonbre dells forts hòmens de
develàran a la pedra en què era
tendes en la vall de Rafaÿm, 16 e
prop la porta, e portaren-na a
ell no era vengut entre tres, e
12,Tit 1 Aquets vengéran a
Bengamín e de Judà al defeniment un
al defeniment un Daviu astava. 17 E
qui era entre XXX prínceps, e dix a
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d’aur molt pur e als lehonets d’aur,
d’aur, segons la calitat de masura, ço
d’aur de Ofir e VII mília talens de
d’aur e là on haurà obra de argent, que
d’aur e X mília [*] talens de argent e
D hòmens. I éran los lurs prínceps
da Aser, Jomnà, Josuà e Esín, Bannà, e
Daber ab los seus lochs, 59 [*]. 60 E delà
Daberith, [*] 73 Armoth e Anem ab tots los
dades per las lurs parentias e cognacions.
Dagon. 11 E con los hòmens de Jabès-Galath
Dalayà, Anan, e són VII. 4,Tit 1 Judes
Damasch vengéran per fer ajuda a Adàdag,
Damasch, per ço que Síria servís a ell e
Dan, Josep, Bengamín, Naptalín, Gat, Aser.
Dan, Heltece, Bechor, Helan, Helon, Getrèn
Dan qui éran aparalats a la batalla fóran
Dan, e aportats lo nonbre a mi que yo·ll
Dan era príncep Ezriel, fill de Jeroam.
Daniel, qui nasch de Abigalyl carmolinda,
Dar 16 e Michael e Jassà e Joà e Filri e
Daran; e axí fóran V. 7 E Zamrí engendrà
dat repòs al seu pobla [*] e habitació en
David. 16 Les germanes de aquets fóran
David nasquéran an Habron, un regnà set
David angenrà aquests fills en Jerusalem:
David e Samuell establíran en lur fe, 23
David e tot lo pobla de Israel se n’
David: –Tu no antraràs sa. E Daviu pres la
David. 6 E ell dix: –Aquel qui primer
David. 7 E David habità an la torra, e per
David habità an la torra, e per ço fo ella
David». 8 I ell adificà tot antorn la
David profitava e crexia, e nostro Senyor
David e hages ell conegut! 19 Senyor, [*]
Daviu per rey. 32 [*] Etan, Ahèn, Remnon,
Daviu establí sobra los cantós de la cassa
Daviu XXII M DC, qui tots éran hòmens
Daviu, fill de Isay. 11,Tit 1 E tot lo
Daviu féu ab éls amistance devant nostro
Daviu pres la torra de Sion, la qual és la
Daviu: Jesbaam, fill de Hetemoní, príncep
Daviu, de prop la cova de Adolam. E, com
Daviu era an lo defaniment e an la astació
Daviu que·n bagés, lo qual no·n volch
Daviu posà aquell a la sua orella. 26 E
Daviu en Sicalech, dementra que ell fugia
Daviu astava. 17 E Daviu axí-los a
Daviu axí-los a carera e dix-lurs: –Si
Daviu: –Nós som teus e yo, fill de Ysay,
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1Par 12,39
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1Par 14,8
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1Par 14,11
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1Par 14,14
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1Par 14,17
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1Par 15,29
1Par 16,1
1Par 16,2
1Par 16,7
1Par 16,43
1Par 17,1
1Par 17,7
1Par 17,15
1Par 17,16
1Par 17,18
1Par 17,24
1Par 18,1
1Par 18,2
1Par 18,3
1Par 18,4
1Par 18,5
1Par 18,7
1Par 18,9

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

Senyor ton Déu ajuda a tu. Donchs
de Manasès fugíran e vengéran a
de Manasès. 21 Aquets aydàran a
l’host. 22 E vanían cascun dia a
prínceps de la host qui vengéran a
noms, e vengéran per açò que faesen
de Israell. 39 E astegéran aquí ab
tot lo pobla de Israell. 13,Tit 1
a tot lo pobla de Israell. 5 Donchs
sos frares menàvan la carreta. 8 E
Senyor. 11 E lavòs fo molt trist
present dia de huy. 12 E lavors
él no la féu portar a la ciutat de
rey de Tir, tremès sos misatges a
adificasen a ell una cassa. 2 E
com los feristeus hagéran oyit que
ascanpats en la val de Rafaÿm. 10 E
fóran muntats en la val de Rafaÿm,
desemparàran lurs déus, los qualls
tots ascampats en una val. 14 E
altra vegada, e nostro Senyor dix a
las hots dels faristeus. 16 Donchs
entrò a Gàtzara. 17 E lo nom de
sobra tots los regnes. 15,Tit 1
féu cases a sos ops en la ciutat de
astès lo tebernacle. 2 Ladonchs dix
ço és a seber, de C XII. 11 E
en los musclos ab perxes. 16 E com
éran portés de la archa. 25 Donchs
VII taurs e VII moltons. 27 Enperò,
de la profecia entra los cantors.
fo vengude tro an la ciutat de
per una finestra e vehé lo rey
-la al mix loch del tebernacle que
nostro Senyor plaens. 2 E com
nostro Senyor. 7 En aquel die féu
pobla se’n tornà a la sua cassa, e
beneý la sua casa. 17,Tit 1 Com
7 Donchs tu parleràs axí ara a
aquesta visió parlà Natan profeta a
profeta a Daviu. 16 E com lo rey
hòmens, Senyor Déus. 18 Què pot
és lo Déu de Israell, e la casa de
-se aprés aquestes coses a
fills de Moab fóran fets serfs de
3 En aquell matex temps, vensé
al flom de Eufratres. 4 Donchs
ajuda a Adàdag, rey de Sobà, mas
totes les coses que ell feya. 7 E
lo rey de Hemath, hach oyit que

SEVILLA: 1PAR

Daviu rabé aquells e féu-los prínceps de
Daviu con ell venia ab los feristeus per
Daviu contra los ladres, cor tots éran
Daviu per aydar dentrò que fo fet gran
Daviu con ell era an Habron, per ço que
Daviu rey sobra ells. 32 E dells fills de
Daviu per tres dies, e mengàran e begéran,
Daviu féu consell ab los senescalls e ab
Daviu ajustà tot lo pobla de Israell, de
Daviu e tot lo pobla jugaven denant nostro
Daviu, per ço cor nostro Senyor havia
Daviu temé nostro Senyor, e dix: «An qual
Daviu, anans la mès en la casa de Obededon
Daviu e tremès a ell fusts de cedres e
Daviu conech que nostro Senyor havia
Daviu era untat en rey sobre tot lo pobla
Daviu demenà de consell nostro Senyor e
Daviu los vencé aquí e dix: –Nostro Senyor
Daviu menà ésser cremats. 13 Altra vegada
Daviu demenà de consell nostro Senyor
Daviu: –Tu no hy iràs pas, pertex-te de
Daviu féu axí com Déus li havia menat, e
Daviu fo aspandit per totes las regions, e
Daviu féu cases a sos ops en la ciutat de
Daviu e adifichà loch a la archa de Déu, e
Daviu: –No és cosa leguda que la archa de
Daviu apellà Sadoch e Abiatar, preveres, e
Daviu dix alls prínceps dels fills de Leví
Daviu e tots los primers nats del pobla de
Daviu portava astolla e una butsina, e
Daviu era ancara vestit de una vestidura
Daviu, Nicoll, filla de Seüll, gordava per
Daviu seltant e jugant, e ella meynspresà
Daviu havia aparalat, e oferíran
Daviu hac complits d’oferir sos holocauts
Daviu príncep Asaph e sos frares per
Daviu beneý la sua casa. 17,Tit 1 Com
Daviu habitava an la sua cassa, él dix a
Daviu, mon serfs: “Lo Senyor de les
Daviu. 16 E com lo rey Daviu fos vengut e
Daviu fos vengut e astegés devant nostro
Daviu més fer com tu hages axí glorificat
Daviu, son serfs, astà devant ell.” 25 Cor
Daviu que ferí los feristeus e humilià
Daviu e donàran a ell dons. 3 En aquell
Daviu Adadàzer, rey de Sabbà, de la regió
Daviu pres mill carretes sues e VII mília
Daviu vensé XXII mília hòmens que ell
Daviu pres los carcaxes d’aur los qualls
Daviu havia vensuda tota la host de
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1Par 18,10
ell tremès Aram, son fill, all rey
1Par 18,11 era anamich de Adàdag. 11 E lo rey
1Par 18,13
defeniment, sí que Idomeya serví
1Par 18,13 serví Daviu. E nostro Senyor salvà
1Par 18,14
les coses que ell féu. 14 Donchs
1Par 18,17
e dels fereseus. E los fills de
1Par 19,2
e son fill Hamon regnà per ell. 2 E
1Par 19,2
son para féu a mi misericòrdia. E
1Par 19,3 Hamon: –Tu cuydes que per aventura
1Par 19,4
lo cap e la barba als misatges de
1Par 19,5
anats e hagéran açò fet a seber a
1Par 19,6
que ells havían feta injúria a
1Par 19,8
e vengéran a la batalla. 8 E com
1Par 19,17
17 E com açò fou denunciat a
1Par 19,18
fusquéran a lo pobla de Israell. E
1Par 20,1
E despuys anà e asagà Rabat, e
1Par 20,2
ferí Rebat e destroví aquella. 2 E
1Par 20,7
e Jonatan, fill de Samaà, frare de
1Par 21,1
lo pobla de Israell e ascomoch
1Par 21,2
nonbràs los fills de Israell. 2 E
1Par 21,8
ell ferí lo pobla de Israell. 8 E
1Par 21,10
[*], e dix a ell: 10 –Vé e diges a
1Par 21,11
a tu.’ ” 11 E con Gaad fo vengut a
1Par 21,13
·quell qui m’ha tremès a tu.” 13 E
1Par 21,16 prop la era de Ornan jebuseu. 16 E
1Par 21,17
i éran vestits de salicis. 17 E dix
1Par 21,18 Senyor menà a Gaad que ell dixés a
1Par 21,18
a Gaad que ell dixés a Daviu que
1Par 21,19 erra de Ornan jebuseu. 19 Ladonchs
1Par 21,21 forment en se erra. 21 Donchs, com
1Par 21,22
’s an terra e adorà-lo. 22 E
1Par 21,23 ses al pobla. 23 Lavors dix Ornam a
1Par 21,25 [*] agradables holocauts. 25 Donchs
1Par 21,28
-l’hi. 28 Donchs mentinent que
1Par 21,30 una alta muntanya de Gabeon. 30 E
1Par 22,1
àngell de nostro Senyor. 22,Tit 1
1Par 22,3
Senyor fos adificada. 3 Per què
1Par 22,4 los hòmens de Tir havían agustats a
1Par 22,5
de Tir havían agustats a Daviu. 5 E
1Par 22,7
casa al Senyor Déu de Israell. 7 E
1Par 22,17 nostro Senyor serà ab tu. 17 Donchs
1Par 23,1
de nostro Senyor. 23,Tit 1 Donchs
1Par 23,5
nostro Senyor ab òrgens, los quals
1Par 23,6
Daviu havia fets per cantar, 6 e
1Par 23,25 Senyor de XX anys an amunt. 25 E
1Par 23,27
segons los derers menemens de
1Par 24,3
usàran de ofici de prevera. 3 E
1Par 24,31
fills de Aron, denant lo rey
1Par 25,1
tots agualment. 25,Tit 1 Donchs
1Par 26,31 linatges. En lo XL any del regna de
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Daviu, que ell demenàs a ell pau, e per
Daviu consegrà a nostro Senyor tots los
Daviu. E nostro Senyor salvà Daviu en
Daviu en totes les coses que ell féu. 14
Daviu regnà sobre tot lo pobla d’Israell,
Daviu astàvan primers a la mà del rey.
Daviu dix: –Yo feré misericòrdia ab Hamon,
Daviu tramès a él sos misatges per
Daviu hage tremesos aquets misatges a tu
Daviu e tellà’n a ells las lurs
Daviu, él tramès a ells socors, cor ells
Daviu, Hamon e tot l’altra pobla
Daviu hac açò oyit, él hi tramès Joab ab
Daviu, ell ajustà tot lo pobla de Israel e
Daviu aucís dels asirienchs VII mília
Daviu astava an Jerusalem com Joab ferí
Daviu pres e levà la corrona a Melchom de
Daviu, aucís aquell. Aquests fóran fills
Daviu que ell nonbràs los fills de
Daviu dix a Joab e als prínceps dels
Daviu dix a nostro Senyor: –Yo he peccat
Daviu: “Nostro Senyor diu açò: ‘Yo do a tu
Daviu, ell dix a ell: –Nostro Senyor diu
Daviu dix a Gaad: –De totes parts són a mi
Daviu lavà los ulls e vehé l’àngell de
Daviu a nostro Senyor: –O, Senyor, e són
Daviu que Daviu anàs e que bastís un altar
Daviu anàs e que bastís un altar a nostro
Daviu hi anà e féu axí com a Gaad li havia
Daviu fo vengut a Ornan e Ornan l’hac
Daviu dix a ell: –Dóna a mi lo loch de la
Daviu: –Prin-la e lo senyor rey meu face
Daviu donà a Ornan per aquel loch DC
Daviu hac vist que nostro Senyor hac ell
Daviu no poch anar a l’altar per pregar a
Daviu dix: –Aquesta és la casa de nostro
Daviu aparalà molt ferro per los clavels
Daviu. 5 E Daviu dix: –Salamó, mon fill,
Daviu dix: –Salamó, mon fill, és ancara
Daviu dix a Sellamó: –[*] de la mia
Daviu menà a tots los prínceps de Ysraell
Daviu fo vel e ple de dies, e astablí
Daviu havia fets per cantar, 6 e Daviu
Daviu partí a ells per lurs oficis, ço és
Daviu dix: –Nostro Senyor Déus ha dat
Daviu. 28 E seran sots la mà dels fills de
Daviu departí aquells, so és, Sadoch, dels
Daviu e denant Sedoch e denant Achimàlech
Daviu e los mestres de la host departíran
Daviu fóran comtats e fóran atrobats
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1Par 26,32
e DCC prínceps de compayas. E Daviu posà aquests sobre los fills de
1Par 27,18 de Judà era príncep Eliüd, frara de Daviu; sobre los fills de Yssachar era
1Par 27,23
dels fills de Israell. 23 E Daviu no volch nonbrar aquells de XX anys
1Par 27,24
fo aportat an los ascrits del rey Daviu. 25 Sobre los tresaus del rey fo
1Par 27,31
prínceps de la riquesa del rey Daviu. 32 E Jonatan, avonclo de Daviu, era
1Par 27,32 rey Daviu. 32 E Jonatan, avonclo de Daviu, era conseller e hom poderós e savi,
1Par 28,1
la host del rey. 28,Tit 1 Donchs Daviu apellà tots los prínceps de Israell
1Par 28,11
conforte’t e acaba aquella. 11 E Daviu donà a Salamó, son fill, discrepcion
1Par 28,20
les obres de l’axemplar.» 20 E Daviu dix a Salamó, son fill: –Fé
1Par 29,1
meus menements. 29,Tit 1 Lo rey Daviu parlà a tota la multitut e dix:
1Par 29,9
nostro Senyor ab lur cor; e lo rey Daviu se n’alegrà de molt gran goix. 10 E
1Par 29,20 aparalades las despeses. 20 Donchs Daviu menà a tota la moltitut e dix:
1Par 29,22
la segona vegada Salamó, fill de Daviu; donchs ells untàran príncep a
1Par 29,23 de nostro Senyor axí com a rey per Daviu, son para, e a tots plach, e tot lo
1Par 29,24
poderosos e tots los fills del rey Daviu donàran lur mà e sotsmeséran-se al
1Par 29,26 que fos anans de Israell. 26 Donchs Daviu, fill de Ysay, regnà sobre tot lo
1Par 29,29
regnà per él. 29 Los fets del rey Daviu, los primers e los derés, són
1Par 6,78
Thabor ab tots los lurs lochs. 78 E daylà detràs Jordà, devant Gericó, de la
1Par 12,26
E dels fills de Leví, IIII e mília DC. 27 Johadà fo príncep del linatga de
1Par 21,25 Daviu donà a Ornan per aquel loch DC sicles de argent de dret pes. 26 E
1Par 12,27
de Aron e ab ell III º mília DCC hòmens. 28 E Sadoc, qui era infant de
1Par 12,35
a la batalla fóran XXVIII mília e DCC. 36 E dells fills de Aser qui axían a
1Par 26,32
molt fort adat, e fóran dos mília e DCC prínceps de compayas. E Daviu posà
1Par 12,24
ascuts e lanses, fóran VI mília DCCC aparalats a conbatra. 25 Dels fills
1Par 12,30 fills de Efraÿm n’hi hach XX mília DCCC i éran trop forts hòmens e anomenats
1Par 9,9
sos frares per lurs compayes. Fóran DCCCC LVI. Tots aquests fóran prínceps per
1Par 9,6
fo Enell e sos frares, e fóran DC XC. 7 E dels fills de Bengamín fóran
1Par 5,18
e conbatre, éran XLIIII mília DDCC LX hòmens, qui tots axían a batalla,
1Par 1,12
Nephtoín, 12 Pherusín, Casloÿm, e de aquests isquéran los phalisteus. E
1Par 1,19
Jactan, Fàllech, e en los dies de Fàlech fo depertida la terra [*]. 20 E
1Par 1,29
29 Aquestes són les generacions de aquests: Ismael engenrà primerament
1Par 1,32
Cedma. [*] 32 E Abram angenrà de Sechurà, qui era concupina sua, Samran,
1Par 1,33
[*] Aldaà. Tots aquests són fills de Secutà. 34 Abram angenrà Isach, e Ysach
1Par 1,39
Horí, Honnan. E Temnà fo germà de Johatan. 40 E Sobal engenrà Alaym, [*]
1Par 1,43
fóran los reys qui fóran senyors de la terra de Edom, anans que hagesen
1Par 1,43
reys qui fóran senyors de la terra de Edom, anans que hagesen reys los fills
1Par 1,43
anans que hagesen reys los fills de Israel: Bala, fill de Baor; e lo nom de
1Par 1,43
los fills de Israel: Bala, fill de Baor; e lo nom de la sua ciutat,
1Par 1,43
Bala, fill de Baor; e lo nom de la sua ciutat, Denaba. 44 E morí
1Par 1,44
Bàlach, e regnà per ell Jobab, fil de Sare, de Bosrà. 45 E com fo mort Jobab,
1Par 1,44
e regnà per ell Jobab, fil de Sare, de Bosrà. 45 E com fo mort Jobab, regnà
1Par 1,45
fo mort Jobab, regnà per ell Huzan, de la terra dels cananeus. 46 E morí
1Par 1,46
Huzan, e regnà per ell Adap, fill de Bedap, qui destroví Median en la terra
1Par 1,46
qui destroví Median en la terra de Moab; e la sua ciutat hac nom Ajuth. 47
1Par 1,47
fo mort Adab, regnà per ell Semlà de Mesrechà. 48 E com fo mort Semlà, regnà
1Par 1,48
fo mort Semlà, regnà per ell Saül de Robooth, qui és posade de prop la
1Par 1,48
ell Saül de Robooth, qui és posade de prop la aygua. 49 E com fo mort Seül,
1Par 1,49
Seül, regnà per ell Baalanan, fill de Acobor. 50 E con fo mort Balanan, regnà
1Par 1,50 sua muler havia nom Mesesabel, fila de Mated, fila de Mesaab. 51 E com fo mort
1Par 1,50
nom Mesesabel, fila de Mated, fila de Mesaab. 51 E com fo mort Adad,
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1Par 1,51
1Par 1,51
1Par 1,52
1Par 1,52
1Par 1,53
1Par 1,53
1Par 1,53
1Par 1,54
1Par 1,54
1Par 1,54
1Par 2,1
1Par 2,3
1Par 2,3
1Par 2,4
1Par 2,4
1Par 2,7
1Par 2,10
1Par 2,16
1Par 2,17
1Par 2,18
1Par 2,18
1Par 2,19
1Par 2,21
1Par 2,21
1Par 2,21
1Par 2,22
1Par 2,23
1Par 2,23
1Par 2,23
1Par 2,23
1Par 2,24
1Par 2,24
1Par 2,25
1Par 2,26
1Par 2,27
1Par 2,29
1Par 2,32
1Par 2,33
1Par 2,35
1Par 2,42
1Par 2,42
1Par 2,44
1Par 2,46
1Par 2,48
1Par 2,49
1Par 2,49
1Par 2,49
1Par 2,50
1Par 2,50
1Par 2,50
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Edom e depuys no hy hac reys: duch
no hy hac reys: duch de Termà, duch
duch de Alvà, [*] 52 [*] duch
Alvà, [*] 52 [*] duch de Ellà, duch
de Ellà, duch de Phinon, 53 duch
de Phinon, 53 duch de Cenès, duch
duch de Cenès, duch de Tamarí, duch
de Tamarí, duch de Mabsar, 54 duc
de Mabsar, 54 duc de Mediel, duch
de Hiran. Aquests són los duchs
2,Tit 1 Aquests són los fills
Aser. 3 Judes angenrà tres fills
angenrà tres fills de la filla
i él aucís-lo. 4 E él angenrà
Zàram e Fares. E axí fóran los fils
torbà Israel e peccà en ledronici
angenrà Nason, príncep dels fills
i lo VII David. 16 Les germanes
Abigail anfentà Amasià, e fo pare
Gèter asmelita. 18 E Caleb, fill
pres muler qui era apellada Asubà,
qui era apellada Chayp e engendrà
E puys Hesrom colgà’s ab la filla
’s ab la filla de Maquir, para
anys pres-la per muler e angendrà
e poseý XXIII ciutats en la terra
23 E Jesur pres Aram e los castells
de Jeïr e Canat e los carrés
de LXX ciutats; aquests fóran fills
aquests fóran fills de Machir, para
hac Abià per muler e angendrà
e angendrà de aquella Assur, para
25 Ismael, qui era lo primer anfant
qui havia nom Aterià, qui fo mara
fills que Aram angendrà primerament
29 Abisur hach per muler Adigal,
engendrà Holý. 32 E Jadà, frara
Phàled, Zizà. Aquests són los fills
-li se filla per muler e angendrà
engenrà Alisamà. 42 [*] frare
Mosà engendrà Zip e Mererà, para
44 Jamma engendrà Sàraam, para
angendrà Jatsur. 46 Efè, concupina
Efà, Sàaf. 48 Maahà, concupina
anfentà Tàber, Taranà. 49 Aph, para
para de Maddonà, engendrà Sue, para
Sue, para de Maglennà e para
angendrà Axà. 50 Aquets fóran fills
E Hur, qui fo primer, engenrà
engenrà de Efrata Soboal, para

SEVILLA: 1PAR

de Termà, duch de Alvà, [*] 52 [*] duch de
de Alvà, [*] 52 [*] duch de Ellà, duch de
de Ellà, duch de Phinon, 53 duch de Cenès,
de Phinon, 53 duch de Cenès, duch de
de Cenès, duch de Tamarí, duch de Mabsar,
de Tamarí, duch de Mabsar, 54 duc de
de Mabsar, 54 duc de Mediel, duch de
de Mediel, duch de Hiran. Aquests són los
de Hiran. Aquests són los duchs de Edom.
de Edom. 2,Tit 1 Aquests són los fills de
de Israel: Rubèn, Simeon, Levý, Judà,
de la filla de Sue cananita, so és a
de Sue cananita, so és a seber, Her, Onam,
de Tamar, qui era se nora, Zàram e Fares.
de Judà V. 5 E Fares angenrà Heszom e
de vet (ço és, que fo vedat). 8 E Ethan
de Judà. 11 Nason angendrà Salmon, Selmon
de aquets fóran Seruyà, Abigalil. Servià
de aquest Gèter asmelita. 18 E Caleb, fill
de Hesrom, pres muler qui era apellada
de la qual angenrà Enoch, e Enoch angendrà
de aquela Hur. 20 E Hur angendrà Urí, e
de Maquir, para de Galaad, e com hac LX
de Galaad, e com hac LX anys pres-la per
de ella Segub. 22 E Segub engendrà Jachir,
de Galaad. 23 E Jesur pres Aram e los
de Jeïr e Canat e los carrés de LXX
de LXX ciutats; aquests fóran fills de
de Machir, para de Galaad. 24 E com fo
de Galaad. 24 E com fo mort Hesrom, Calefs
de aquella Assur, para de Tachue. 25
de Tachue. 25 Ismael, qui era lo primer
de Hesrom, engendrà primerament Ram e puys
de Onam. 27 E los fills que Aram angendrà
de Ysmaell fóran Mahon, Yamín, Àchac. 28
de la qual hac Anaoban, Molip. 30 Nadap
de Samay, engenrà Gèter, Johatan. E Gèster
de Jeramel. 34 Sesan no hac fills e hac
de aquella Ether. 36 E Eter angenrà
de Geremael, Geremaell angenrà primerament
de Hebron. 43 E Hebron angendrà Corè,
de Jerchaam, Ràcom angendrà Semey. 45
de Calefs, e anfentà Haram, Mosà e Tezez.
de Calef, anfentà Tàber, Taranà. 49 Aph,
de Maddonà, engendrà Sue, para de Maglennà
de Maglennà e para de Gabeà. Caleb
de Gabeà. Caleb angendrà Axà. 50 Aquets
de Calef. E Hur, qui fo primer, engenrà de
de Efrata Soboal, para de Cariatarym. 51
de Cariatarym. 51 Salmà fo para de
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1Par 2,51
de Cariatarym. 51 Salmà fo para de Betleem, Harip fo para de Betgader. 52
1Par 2,51
fo para de Betleem, Harip fo para de Betgader. 52 E [*] Sobal fo para de
1Par 2,52
de Betgader. 52 E [*] Sobal fo para de Cariacarim, qui veya la meitat dels
1Par 2,53
la meitat dels reposaments, 53 e de la conexensa de Cariacarim, e angendrà
1Par 2,53
reposaments, 53 e de la conexensa de Cariacarim, e angendrà Tecroy,
1Par 2,53
Aphutrey, Sematay, Masaray; e de aquests axíran los serraÿtes e los
1Par 2,54
e los astaholites. 54 Los fills de Salmà, para de Betlem, e de Neofasí, de
1Par 2,54
54 Los fills de Salmà, para de Betlem, e de Neofasí, de la corona de
1Par 2,54
fills de Salmà, para de Betlem, e de Neofasí, de la corona de la casa de
1Par 2,54
para de Betlem, e de Neofasí, de la corona de la casa de Joab e la
1Par 2,54
Betlem, e de Neofasí, de la corona de la casa de Joab e la meytat del repòs
1Par 2,54
de Neofasí, de la corona de la casa de Joab e la meytat del repòs de Sereray,
1Par 2,54
casa de Joab e la meytat del repòs de Sereray, 55 e les cusinees e les
1Par 2,55
són les compayas qui vengéran de la calor del para de Recap. 3,Tit 1
1Par 2,55
qui vengéran de la calor del para de Recap. 3,Tit 1 Devid angendrà aquests
1Par 3,1
lo primer fo Amon, qui nasch de Achmós gerrelita, lo segon Daniel, qui
1Par 3,1
lo segon Daniel, qui nasch de Abigalyl carmolinda, 2 lo terçs
1Par 3,2
2 lo terçs Absalon, qui nasch de Maachà, fila de Tolomeu, rey de Jesuri;
1Par 3,2
Absalon, qui nasch de Maachà, fila de Tolomeu, rey de Jesuri; lo quart
1Par 3,2
de Maachà, fila de Tolomeu, rey de Jesuri; lo quart Adonias, fill de
1Par 3,2
de Jesuri; lo quart Adonias, fill de Egich, 3 lo quint Saphcian, de la filla
1Par 3,3
fill de Egich, 3 lo quint Saphcian, de la filla d’Ebitalil, lo VI è Jerram,
1Par 3,3
Ebitalil, lo VI è Jerram, qui nasch de Eglà, muler sua. 4 Donchs sis fills de
1Par 3,4
Eglà, muler sua. 4 Donchs sis fills de David nasquéran an Habron, un regnà set
1Par 3,5
Salamon; aquests quatre fóran de Betsabé, filla de Amiel. 6 Jebar,
1Par 3,5
quatre fóran de Betsabé, filla de Amiel. 6 Jebar, Elizamà, 7 Elifàlech,
1Par 3,9
Aquests [*] 9 [*], part los fills de les concopines, hagéran una germana que
1Par 3,12
engendrà Johàs. 12 E Amasias, fill de Joàs, lo qual angenrà Atzaries, e
1Par 4,2 Hesrom, Carmí, Hur, Subal. 2 Subal, de Requià, engendrà Geth, Geth angenrà
1Par 4,3
e Ley [*]. 3 Aquest és lo litnatge de Etan e de Jesrael e de Jesemà e de
1Par 4,3
3 Aquest és lo litnatge de Etan e de Jesrael e de Jesemà e de Jedebès, e lur
1Par 4,3
lo litnatge de Etan e de Jesrael e de Jesemà e de Jedebès, e lur germana
1Par 4,3
de Etan e de Jesrael e de Jesemà e de Jedebès, e lur germana havia nom
1Par 4,4
era lo primer angenrat [*], para de Batleem. 5 E Asur, para de Tachua,
1Par 4,5
para de Batleem. 5 E Asur, para de Tachua, havia dues mulers: la una havia
1Par 4,6
Teman e Astarí. Aquests són fills de Naarà. 7 Halaà anfentà Sàrrech, Iser,
1Par 4,8
Enòs, Sobohà e les cosinees de Aral, fill de Aram. 9 E Jabès emperò fo
1Par 4,8
Sobohà e les cosinees de Aral, fill de Aram. 9 E Jabès emperò fo millor e pus
1Par 4,10
10 E Jabès apellà e conech Déus de Israell, e dix: –Tu, Senyor, qui ést
1Par 4,10
a mi. E nostro Senyor ohí-lo de la oració de què ell pregava e donà1Par 4,10
nostro Senyor ohí-lo de la oració de què ell pregava e donà-li so que ell
1Par 4,11
que ell volia. 11 E Caleph, frara de Suà, angendrà Machir, qui fo para de
1Par 4,11
Suà, angendrà Machir, qui fo para de Esrom. 12 Esrom angendrà Betrafà e
1Par 4,12
e Phesè e Thenà, qui fo para de la ciutat de Naàs. Aquets són los
1Par 4,12
e Thenà, qui fo para de la ciutat de Naàs. Aquets són los hòmens de Rahà. 13
1Par 4,12
de Naàs. Aquets són los hòmens de Rahà. 13 Conès angendrà Othoniel e
1Par 4,14
Osrà; Sarachias, Johàs, para de la val dels Mestres dels Artificis, cor
1Par 4,15
fe los artificis. 15 E Caleph, fill de Sofonià, angendrà Hir e Elam e Nachne.
1Par 4,17
Mariasà, Machí e Jesbà, para de Estamó. 18 E la sua mara, qui era
1Par 4,18
Judayà, enfentà Jàrech, qui fo para de [*] Zochó. Zochó angendrà Uchiell, pare
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1Par 4,18 Zochó. Zochó angendrà Uchiell, pare de Zenon. Aquests fóran fills de Nebequià,
1Par 4,18
pare de Zenon. Aquests fóran fills de Nebequià, filla de faraon, la qual rabé
1Par 4,18
fóran fills de Nebequià, filla de faraon, la qual rabé per muler Mèroch.
1Par 4,19
Mèroch. 19 Aquests són los fills de la muler de Edom, germana de Nàatam:
1Par 4,19
Aquests són los fills de la muler de Edom, germana de Nàatam: Garmí, para de
1Par 4,19
fills de la muler de Edom, germana de Nàatam: Garmí, para de Seyllà e d’
1Par 4,19
germana de Nàatam: Garmí, para de Seyllà e d’Astamó, qui fo de la terra
1Par 4,19
para de Seyllà e d’Astamó, qui fo de la terra de Maquí. 20 E Simon engendrà
1Par 4,19
e d’Astamó, qui fo de la terra de Maquí. 20 E Simon engendrà Annon e
1Par 4,21
e Bensoch. 21 Aquests són los fills de Sellà, fill de Judà: Her, qui fo para
1Par 4,21
són los fills de Sellà, fill de Judà: Her, qui fo para de Lechà, e
1Par 4,21
fill de Judà: Her, qui fo para de Lechà, e Laadà, qui fo para de Marazà,
1Par 4,21
para de Lechà, e Laadà, qui fo para de Marazà, e les cognicions de la casa de
1Par 4,21
fo para de Marazà, e les cognicions de la casa de aquells qui obraven bis,
1Par 4,21
Marazà, e les cognicions de la casa de aquells qui obraven bis, drap de lin
1Par 4,21
de aquells qui obraven bis, drap de lin prim, en la casa del Jurament, 22 e
1Par 4,22
prim, en la casa del Jurament, 22 e de aquel qui féu astar lo soll e de l’hom
1Par 4,22
e de aquel qui féu astar lo soll e de l’hom de Felsia, e Segur, Anant, los
1Par 4,22
qui féu astar lo soll e de l’hom de Felsia, e Segur, Anant, los quals fóran
1Par 4,25
Jara, Saül. 25 E Seŀlum fou fill de Saül, [*] Masmà fo fill de Selum. 26
1Par 4,25
fou fill de Saül, [*] Masmà fo fill de Selum. 26 Masmà angendrà Haninel, Sacur
1Par 4,26
angendrà Haninel, Sacur fo fil de Masmà, Semeý fo fill de Secur. 27 Semeý
1Par 4,26
fo fil de Masmà, Semeý fo fill de Secur. 27 Semeý angenrà XVI fills e VI
1Par 4,27
no poch bastar al nonbre dels fills de Judà. 28 E habitàran an Barsabe e
1Par 4,33
33 E hagéran tots los carrés de aquestes villes engir e antorn dentrò a
1Par 4,33
fo lur habitació e lo departiment de lurs seÿes: 34 Mosobolí, Genilech e
1Par 4,34
34 Mosobolí, Genilech e Jozà, fill de Amatià; 35 e Joell e Jehu, fill de
1Par 4,35
de Amatià; 35 e Joell e Jehu, fill de Josabiè, qui fo fill de Sarachies, e
1Par 4,35
Jehu, fill de Josabiè, qui fo fill de Sarachies, e aquest fo fill de Oziell;
1Par 4,35
fill de Sarachies, e aquest fo fill de Oziell; 36 e Ehonay e Jocebà e Asayà e
1Par 4,37
Ismiel e Banayà. 37 E Zizà fo fill de Zepheu, qui fo fill de Anlon, qui fo
1Par 4,37
Zizà fo fill de Zepheu, qui fo fill de Anlon, qui fo fill de Adahià, qui fo
1Par 4,37
qui fo fill de Anlon, qui fo fill de Adahià, qui fo fill de Semrí, qui fo
1Par 4,37
qui fo fill de Adahià, qui fo fill de Semrí, qui fo fill de Samayà. 38
1Par 4,37
qui fo fill de Semrí, qui fo fill de Samayà. 38 Aquests fóran los prínceps
1Par 4,38
les suas parantias e an les casas de lurs cusineses e fóran fort
1Par 4,39
anasen en Gidor dentrò a l’orient de la val, per ço que sercasen pastura a
1Par 4,40
en la qual ya havían habitat de aquells qui fóran del linatga de Cam.
1Par 4,40
de aquells qui fóran del linatga de Cam. 41 E lavors vengéran aquels que
1Par 4,41 demunt havem anomenats, en los dies de Atzechià, rey de Judà, e destrovíran
1Par 4,41
en los dies de Atzechià, rey de Judà, e destrovíran tots los
1Par 4,41
e destrovíran tots los tebernacles de aquels que trobàran en aquella terra, e
1Par 4,41
e astans fóran destroÿts tro al dia de huy. E puys habitàran ells aquí per
1Par 4,42
bones pastures. 42 E dells fills de Simeon anàran en lo munt de Sir D
1Par 4,42
fills de Simeon anàran en lo munt de Sir D hòmens. I éran los lurs prínceps
1Par 4,42
Raphaÿas, Oziel, qui éran fills de Jezí, 43 e destrovíran e auciéran tots
1Par 4,43
astat aquí per aquels entrò al die de huy. 5,Tit 1 Rubèn fo lo primer
1Par 5,1
1 Rubèn fo lo primer angenrat fill de Israel, mas, per ço com corrompé lo lit
1Par 5,1
mas, per ço com corrompé lo lit de son para, no li donàran ço que li
1Par 5,1
magoria, mas donàran-ho als fills de Josep, qui era son germà, aytanbé fill
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1Par 5,24
1Par 5,25
1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 5,26
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1Par 6,2
1Par 6,3
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qui era son germà, aytanbé fill
2 Emperò Judas era molt pus fort
de tots sos germans, e isquéran
E Rubèn, qui era lo primer angenrat
menà catiu, e fo príncep en lo trip
e Zacharias. 8 E Baala fo fill
fo fill de Achàs, e Achàs fo fill
fo fill de Semma, e Samma fo fill
ell havia molt bestiar en la terra
terra tro a Galaad. 11 E los fils
an la lur regió, en la terra
an Bassan. 13 Los frares, amperò,
Say, Hèber. 14 Aquests fóran fills
fóran fills de Abidell, qui fo fill
qui fo fill de Hurí, Hurí fo fill
Hurí fo fill de Jaïd, Jaïd fo fill
fo fill de Galaad, Galaad fo fill
fo fill de Micaell, Micaell fo fill
fo fill de Gegès, Gegès fou fill
fou fill de Gedó, Gedó fou fill
de Bus. 15 E sos frares, los fills
los fills de Abdiell, qui fo fill
qui fo fill de Oremí, príncep
los carrés lurs e an tots los lochs
aquests fóran nonbrats en los dies
en los dies de Johatan, rey
Johatan, rey de Judà, e an los dies
e an los dies de Gereboam, rey
rey de Israell. 18 E los fills
Israell. 18 E los fills de Rubèn e
de Rubèn e de Gad e los hòmens
e los hòmens de la meytat dell trip
los ytureus e ells nafeus e aquells
hòmens. 22 E fo fort gran batalla
a la trensmigració. 23 E los fills
E los fills de la meytat del trip
poseýan la terra dels termes
e dentrò a Senir e dentrò al munt
24 E aquests fóran los prínceps
fóran los prínceps de la casa
conpayas. 25 E desenpararen Déus
E nostro Senyor ascomoch l’asperit
rey dels aserians, e l’asperit
e l’asperit de Teglatphalazar, rey
Rubèn e Gad e la meytat del trip
e an Habor e an Ara, e en lo flum
Gozan, e an aquí astan tro al die
al die de huy. 6,Tit 1 Los fills
Gerson, Chaat, Merarí. 2 Los fills
e Hebron, Oziel. 3 Los fills

SEVILLA: 1PAR

de Israell; e axí no·l tenían axí com a
de tots sos germans, e isquéran de ell
de ell molts prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui
de Israell, engendrà Enoch e Phanú, Esrom,
de Rubèn. 7 E los seus frares e tota la
de Achàs, e Achàs fo fill de Semma, e
de Semma, e Samma fo fill de Joell, e
de Joell, e habità en Aroer dentrò a Nabó
de Galaad. 10 E com Saül era viu geregaven
de Gad habitaren an la lur regió, en la
de Basan dentrò a Selchà. 12 E Joell
de aquestes, segons les cases e les lurs
de Abidell, qui fo fill de Hurí, Hurí fo
de Hurí, Hurí fo fill de Jaïd, Jaïd fo
de Jaïd, Jaïd fo fill de Galaad, Galaad fo
de Galaad, Galaad fo fill de Micaell,
de Micaell, Micaell fo fill de Gegès,
de Gegès, Gegès fou fill de Gedó, Gedó fou
de Gedó, Gedó fou fill de Bus. 15 E sos
de Bus. 15 E sos frares, los fills de
de Abdiell, qui fo fill de Oremí, príncep
de Oremí, príncep de la casa en las suas
de la casa en las suas companyes, 16
de Saron entrò als térmens seus. 17 E tots
de Johatan, rey de Judà, e an los dies de
de Judà, e an los dies de Gereboam, rey de
de Gereboam, rey de Israell. 18 E los
de Israell. 18 E los fills de Rubèn e de
de Rubèn e de Gad e los hòmens de la
de Gad e los hòmens de la meytat dell trip
de la meytat dell trip de Manassès, qui
de Manassès, qui éran batalés e portaven
de Nodap, 20 [*] e preséran los agerenchs
de nostro Senyor Déus, e nefràran-ne
de la meytat del trip de Manassès poseýan
de Manassès poseýan la terra dels termes
de Basaan dentrò a Belcarmon, e dentrò a
de Hermon, cor ells éran fort molts. 24 E
de la casa de lur perentia: Èpher, Jessí,
de lur perentia: Èpher, Jessí, Ebell, [*]
de lurs pares e fahéran fornicacions e
de Ful, rey dels aserians, e l’asperit de
de Teglatphalazar, rey de Assur, e pres
de Assur, e pres Rubèn e Gad e la meytat
de Manasès, e menà’ls en Elà e an Habor e
de Gozan, e an aquí astan tro al die de
de huy. 6,Tit 1 Los fills de Levý fóran
de Levý fóran aquests: Gerson, Chaat,
de Achat fóran aquests: Amram, Assaar, e
de Amran fóran aquets: Aron, Moysès,
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1Par 6,3
Aron, Moysès, Maria. Los fills
1Par 6,10
Anarias. Aquest fo prevera e usà
1Par 6,10
e usà de l’ofici en la cassa
1Par 6,15
Senyor transmudà per las mans
1Par 6,16
d’equí. 16 Aquests fóran los fills
1Par 6,17
Merarí. 17 Aquests fóran los fills
1Par 6,18
e Semeý. 18 Aquests fóran los fills
1Par 6,19
Oziell. 19 Aquests fóran fills
1Par 6,20
compayes. 20 Gerson, qui fo para
1Par 6,20
qui fo para de Lobení, qui fo para
1Par 6,20
fo para de Jòhach, Jòhac fo pare
1Par 6,21 fo pare de Sammà, 21 Semmà fou para
1Par 6,21 Semmà fou para de Odó, Odó fou para
1Par 6,21
fou para de Azara, Azara fou para
1Par 6,22
de Jatcrý. 22 Aquests són los fills
1Par 6,22
Aminadap fo son fill e fou para
1Par 6,22
e fou para de Corrè, Corè fou para
1Par 6,23
fou para de Asir, 23 Asir fou para
1Par 6,23 fou para de Elcanà, Elcanà fou para
1Par 6,23
para de Biasach, Abiasach fou para
1Par 6,24
Abiasach fou para de Asir, 24 Asir,
1Par 6,24
24 Asir, de Càath, e Càath fou para
1Par 6,24
fou para de Uriell, Uriell fou para
1Par 6,24
fou para de Usias, Usias fou para
1Par 6,25
para de Saüll. 25 Aquets fóran fils
1Par 6,26
[*] 26 [*] Sophay qui fo para
1Par 6,27
fo para de Nàat, 27 Nàat fo para
1Par 6,27 de [*] Gereboam, Gereboham fou para
1Par 6,28
de Ellcanà. 28 Aquests fóran fills
1Par 6,29
Abià. 29 Aquests fóran fills
1Par 6,29
fills de Merarí: Moolí, qui fo para
1Par 6,29
para de Lobaní. Lobaní [*] fo para
1Par 6,30
fo para de Ozaà, 30 Ozaà fo para
1Par 6,31
que Daviu establí sobra los cantós
1Par 6,31
sobra los cantós de la cassa
1Par 6,33
hy astaven ab sos fills. Dels fills
1Par 6,33
de Cahat: Heman fo cantor, fill
1Par 6,33
fill de Joell; Joel, lo fill
1Par 6,34
lo fill de Samuel; 34 e Samuel,
1Par 6,34
34 e Samuel, de Elcanà; e Elcanà,
1Par 6,34
e Elcanà, de Joram; e Joram,
1Par 6,34
Joram; e Joram, de Eliel; e Eliel,
1Par 6,35
Eliel; e Eliel, de Eteu; 35 e Theu,
1Par 6,35
Eteu; 35 e Theu, de Sufa; e Sufa,
1Par 6,35
Sufa; e Sufa, de Achanà; e Elcanà,
1Par 6,35
de Achanà; e Elcanà, de Math; [*]
1Par 6,36 de Math; [*] de Masay; 36 e Masay,
1Par 6,36
36 e Masay, de Alcanà; e Elcanà,
1Par 6,36
Alcanà; e Elcanà, de Joell; e Joel,
1Par 6,36
e Joel, de Atzarià; e Atzerià, fill
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de Aron fóran aquests: Nadap et Abiüd,
de l’ofici en la cassa de nostro Senyor
de nostro Senyor Déus, la qual féu Selamó
de Nabuchadenasor Judà e Jerusalem, lavòs
de Leviy: Gerson, Chaat, Merarí. 17
de Gerson: Lobení e Semeý. 18 Aquests
de Caath: Aram, Yzar, Hobron, Oziell. 19
de Mararí: Moolí, Muzí. E aquestes fóran
de Lobení, qui fo para de Jòhach, Jòhac fo
de Jòhach, Jòhac fo pare de Sammà, 21
de Sammà, 21 Semmà fou para de Odó, Odó
de Odó, Odó fou para de Azara, Azara fou
de Azara, Azara fou para de Jatcrý. 22
de Jatcrý. 22 Aquests són los fills de
de Caath: Aminadap fo son fill e fou para
de Corrè, Corè fou para de Asir, 23 Asir
de Asir, 23 Asir fou para de Elcanà,
de Elcanà, Elcanà fou para de Biasach,
de Biasach, Abiasach fou para de Asir, 24
de Asir, 24 Asir, de Càath, e Càath fou
de Càath, e Càath fou para de Uriell,
de Uriell, Uriell fou para de Usias, Usias
de Usias, Usias fou para de Saüll. 25
de Saüll. 25 Aquets fóran fils de Ellcanà:
de Ellcanà: [*] 26 [*] Sophay qui fo para
de Nàat, 27 Nàat fo para de [*] Gereboam,
de [*] Gereboam, Gereboham fou para de
de Ellcanà. 28 Aquests fóran fills de
de Semel: lo primer angenrat fo Uazaní,
de Merarí: Moolí, qui fo para de Lobaní.
de Lobaní. Lobaní [*] fo para de Ozaà, 30
de Ozaà, 30 Ozaà fo para de [*] Ayà. 31
de [*] Ayà. 31 Aquests són aquells que
de la cassa de nostro Senyor Déus, depuys
de nostro Senyor Déus, depuys que li
de Cahat: Heman fo cantor, fill de Joell;
de Joell; Joel, lo fill de Samuel; 34 e
de Samuel; 34 e Samuel, de Elcanà; e
de Elcanà; e Elcanà, de Joram; e Joram, de
de Joram; e Joram, de Eliel; e Eliel, de
de Eliel; e Eliel, de Eteu; 35 e Theu, de
de Eteu; 35 e Theu, de Sufa; e Sufa, de
de Sufa; e Sufa, de Achanà; e Elcanà, de
de Achanà; e Elcanà, de Math; [*] de
de Math; [*] de Masay; 36 e Masay, de
de Masay; 36 e Masay, de Alcanà; e Elcanà,
de Alcanà; e Elcanà, de Joell; e Joel, de
de Joell; e Joel, de Atzarià; e Atzerià,
de Atzarià; e Atzerià, fill de Sofonià; 37
de Sofonià; 37 e Sofonià, fill de Càhat; e
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fill de Sofonià; 37 e Sofonià, fill
e Sofonià, fill de Càhat; e Càhat,
de Càhat; e Càhat, de Asir; e Asir,
e Asir, de Abiazaph; e Abiazaph,
e Abiazaph, de Corrè; 38 e Corrè,
38 e Corrè, de Yzaar; e Ysaar,
de Cahat; e Cahat, qui era fill
qui era fill de Leví, qui era fill
a la [*] part dreta. Asaph fo fill
fill de Berequià, Baraquià fo fill
fo fill de Samaà; 40 Samaà,
40 Samaà, de Michael; Micaell,
Michael; Micaell, de Basià; Besià,
Besià, de Malquià; 41 Melquià,
41 Melquià, de Atanay; Atanay,
Atanay; Atanay, de Atzara; Atzara,
de Atzara; Atzara, de Ayà; 42 Ayà,
de Ayà; 42 Ayà, de Ethan; Ethan,
de Ethan; Ethan, de Semnà; Semnà,
Semnà; Semnà, de Semeý; 43 Semeý,
de Semeý; 43 Semeý, de Gech; Gech,
de Gech; Gech, de Gerson; Gerson,
Gerson, de Leviy. 44 E los fills
a part sinestra. Ethan, fill
Ethan, fill de Cusí, qui fo fill
qui fo fill de Abdí, e Abdí fo fill
fo fill de Moloch. 45 E Moloch,
45 E Moloch, de Hasabià; [*]
de Hasabià; [*] de Asbí; e Asbí,
Asbí; e Asbí, de Amasià; e Amasià,
e Amasià, de Helquià; 46 e Helquià,
46 e Helquià, de Amasay; e Amasay,
Amasay; e Amasay, de Boní; e Boní,
Boní; e Boní, de Sòmer; 47 Sòmer,
de Sòmer; 47 Sòmer, de Moolí; [*]
Sòmer, de Moolí; [*] de Musí; Musí,
de Musí; Musí, de Merarí; Marerí,
Marerí, de Leví. 48 E los frares
a tot lo ministeri del tebernacle
e cremaven ensens sobre l’altar
sa feya lo holocaust sobre lo altar
nostro Senyor Déus per lo pobla
menat Moysès, qui fo servesiall
de Déu. 50 Aquests són los fills
de Aron: Eleatzar, qui fo para
qui fo para de Finès; Finès fo para
Finès fo para de Bisur; 51 Abisur,
51 Abisur, de Bozgí; Bozgí [*]
Bozgí [*] de Sarayà; 52 Sarayà,
52 Sarayà, de Marayot; Marayot,

SEVILLA: 1PAR

de Càhat; e Càhat, de Asir; e Asir, de
de Asir; e Asir, de Abiazaph; e Abiazaph,
de Abiazaph; e Abiazaph, de Corrè; 38 e
de Corrè; 38 e Corrè, de Yzaar; e Ysaar,
de Yzaar; e Ysaar, de Cahat; e Cahat, qui
de Cahat; e Cahat, qui era fill de Leví,
de Leví, qui era fill de Israel. 39 E era
de Israel. 39 E era Asaph, son frare, qui
de Berequià, Baraquià fo fill de Samaà; 40
de Samaà; 40 Samaà, de Michael; Micaell,
de Michael; Micaell, de Basià; Besià, de
de Basià; Besià, de Malquià; 41 Melquià,
de Malquià; 41 Melquià, de Atanay; Atanay,
de Atanay; Atanay, de Atzara; Atzara, de
de Atzara; Atzara, de Ayà; 42 Ayà, de
de Ayà; 42 Ayà, de Ethan; Ethan, de Semnà;
de Ethan; Ethan, de Semnà; Semnà, de
de Semnà; Semnà, de Semeý; 43 Semeý, de
de Semeý; 43 Semeý, de Gech; Gech, de
de Gech; Gech, de Gerson; Gerson, de
de Gerson; Gerson, de Leviy. 44 E los
de Leviy. 44 E los fills de Merarí e sos
de Merarí e sos frares estaven a part
de Cusí, qui fo fill de Abdí, e Abdí fo
de Abdí, e Abdí fo fill de Moloch. 45 E
de Moloch. 45 E Moloch, de Hasabià; [*] de
de Hasabià; [*] de Asbí; e Asbí, de
de Asbí; e Asbí, de Amasià; e Amasià, de
de Amasià; e Amasià, de Helquià; 46 e
de Helquià; 46 e Helquià, de Amasay; e
de Amasay; e Amasay, de Boní; e Boní, de
de Boní; e Boní, de Sòmer; 47 Sòmer, de
de Sòmer; 47 Sòmer, de Moolí; [*] de Musí;
de Moolí; [*] de Musí; Musí, de Merarí;
de Musí; Musí, de Merarí; Marerí, de Leví.
de Merarí; Marerí, de Leví. 48 E los
de Leví. 48 E los frares de aquests fóran
de aquests fóran levites, qui éran
de nostro Senyor Déus. 49 E Aron e sos
de nostro Senyor, un sa feya lo holocaust
de la timiama en tota la obra e en tot
de Israel, axí com ho havia menat Moysès,
de Déu. 50 Aquests són los fills de Aron:
de Aron: Eleatzar, qui fo para de Finès;
de Finès; Finès fo para de Bisur; 51
de Bisur; 51 Abisur, de Bozgí; Bozgí [*]
de Bozgí; Bozgí [*] de Sarayà; 52 Sarayà,
de Sarayà; 52 Sarayà, de Marayot; Marayot,
de Marayot; Marayot, de Amarias; Amarias,
de Amarias; Amarias, de Acithob; 53
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

Marayot, de Amarias; Amarias,
Amarias, de Acithob; 53 Achitob,
53 Achitob, de Sadoch; Sadoch,
54 E habitàran aquests fills
Amon en los carrés e an los lochs
e antorn, 56 e donaren los camps
la ciutat e les viles a Calef, fill
fill de Jofonè. 57 E a los fills
fills de Aron donàran las ciutats
e los lurs masos qui hi éran
lochs, 59 [*]. 60 E delà el trip
cognacions. 61 E donaren als fills
fills de Cahat qui éran romasos,
lur cognació e parentia X u ciutats
X u ciutats de la meytat del trip
del trip de Manasès, 62 e als fills
perentias e cognacions, del trip
del trip de Ysachar e del trip
e del trip de Aser e del trip
e del trip de Naptalín e del trip
XIII ciutats. 63 Los fills, amperò,
perentias e cognacions, del trip
del trip de Rubèn e del trip
e del trip de Agaad e del trip
[*] XII ciutats. 64 E los fils
per sort dels fills del trip
trip de Judà e del trip dels fills
de Simeon e del trip dels fills
axí com aqueles qui éran dels fills
e fóran las ciutats en los térmens
en los térmens de aquels del trip
ab los lurs lochs; 69 e del trip
Getrèn ab los lurs lochs. 70 E
lochs. 70 E de la meytat del trip
a seber, a aquells qui éran romasos
romasos de la cognació dells fills
fills de Caath. 71 E los fills
de Caath. 71 E los fills de Gerson,
los fills de Gerson, de la cognació
la cognació de la meytat del trip
ab los lurs lochs. 72 E del trip
73 Armoth e Anem ab tots los lochs
los lochs de aquests. 74 E del trip
tots los lurs lochs. 76 E del trip
tots los lurs lochs. 77 E als fills
de Merarí qui éran romasos del trip
daylà detràs Jordà, devant Gericó,
Jordà, devant Gericó, de la part
qui és anvers orient, delà al trip
lochs. 7,Tit 1 Aquests fóran fills
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de Acithob; 53 Achitob, de Sadoch; Sadoch,
de Sadoch; Sadoch, de Achimàs. 54 E
de Achimàs. 54 E habitàran aquests fills
de Amon en los carrés e an los lochs de
de prop las parantias dels catitaris, cor
de la ciutat e les viles a Calef, fill de
de Jofonè. 57 E a los fills de Aron
de Aron donàran las ciutats de refugi
de refugi Hebron e Lempnan e los lurs
de prop, 58 Jèter e Tramó, ab los seus
de Bengamín [*] ab los seus lochs, Alàmath
de Cahat qui éran romasos, de lur cognació
de lur cognació e parentia X u ciutats de
de la meytat del trip de Manasès, 62 e als
de Manasès, 62 e als fills de Gerson, per
de Gerson, per les lurs perentias e
de Ysachar e del trip de Aser e del trip
de Aser e del trip de Naptalín e del trip
de Naptalín e del trip de Manesès en Basan
de Manesès en Basan XIII ciutats. 63 Los
de Merarí, per las sues perentias e
de Rubèn e del trip de Agaad e del trip de
de Agaad e del trip de Sebulon donàran [*]
de Sebulon donàran [*] XII ciutats. 64 E
de Israel donàran als levites ciutats ab
de Judà e del trip dels fills de Simeon e
de Simeon e del trip dels fills de
de Bengamín ciutats, les quals apellàran
de Cahat, e fóran las ciutats en los
de aquels del trip de Efraÿm. 67 E donàran
de Efraÿm. 67 E donàran a ells ciutats a
de Dan, Heltece, Bechor, Helan, Helon,
de la meytat del trip de Manasès, [*]
de Manasès, [*] Helan ab tots los lurs
de la cognació dells fills de Caath. 71 E
de Caath. 71 E los fills de Gerson, de la
de Gerson, de la cognació de la meytat del
de la cognació de la meytat del trip de
de la meytat del trip de Manasès, Gaulon,
de Manasès, Gaulon, qui és an Basan, e
de Yssacar, Chades e Daberith, [*] 73
de aquests. 74 E del trip de Aser, Masal,
de Aser, Masal, Abdon [*], 75 Hachac,
de Naptalín, Cedes qui és an Galilea,
de Merarí qui éran romasos del trip de
de Zebulon, Remonó, Thabor ab tots los
de la part de Jordà qui és anvers orient,
de Jordà qui és anvers orient, delà al
de Rubèn, Bòzor e Jasa [*] 79 e Cadamoth e
de Isachar: Tollà, Phuà, Jasup, Simaron, e
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e axí són IIII. 2 Los fills
cognacions; e nonbràran del trip
del trip de Tollà en los dies
hòmens forts. 3 Aquests foren fills
foren fills de Ozí: Jesrayà; e
E los lurs frares e tot lur linatga
nonbra LXXXVII mília. 6 Los fills
Bèther e Jadiel, los tres. 7 Fills
Auray. Aquests fóran V prínceps
molt forts per conbatra e lo nonbra
mília XXXIII hòmens. 8 Los fills
e Almetan. Tots aquests fóran fills
éran XXII mília e CC. 10 Los fills
Tarsat: 11 tots aquests fóran fills
fills de Jadiel, i éran prínceps
forts hòmens, e éran per nonbra
12 Asafan e Hafasan éran fills
e Hafasan éran fills de Baÿm, fill
de Baÿm, fill de Ader. 13 Los fills
e Guní e Chàser e Celum, fill
e Celum, fill de Balà. 14 E lo fill
fo síria e anfentà Maquir, para
hac filles. 16 E Machà, muler
apellà lo seu nom Phares, e lo nom
fóran Ulam e Rèsem. 17 E lo fill
Ulam fo Bedan. Aquests fóran fills
Aquests fóran fills de Galaad, fill
Galaad, fill de Maquir, e los fills
e depuys Moolà. 19 Los fills
Sinquen e Liz e Man. 20 E los fills
e Alet, son fill; e los hòmens
e anfentà un fill, e apelà lo nom
per ço cor era nat en los mals
lo qual angendrà Laadon. E lo fill
e Noran astech envers la part
filles e Azà ab ses filles. 29 E
ses filles. 29 E de prop los fills
ses files. Aquí habitàran los fills
e Sarra, lur sor. 31 Los fills
fóran Hèber e Mechiell, qui fo para
Camaal e Jassà; aquests fóran fills
fóran fills de Elfas. 34 Los fills
e Noagà e Jabà e Aram. 35 Los fills
e Seŀles e Amanà. 36 Los fills
e Jethan e Betan. 38 E los fills
Sefonè e Pasfà e Arà. 39 Los fills
Rezià. 40 Tots aquests foren fills
fills de Aser e fóran prínceps
e fóran alets e molt forts duchs
forts duchs de duchs. Lo nonbre

SEVILLA: 1PAR

de Tollà fóran aquests: Ozí, Raphayà,
de Tollà en los dies de Daviu XXII M DC,
de Daviu XXII M DC, qui tots éran hòmens
de Ozí: Jesrayà; e de aquests nasquéran
de aquests nasquéran aquests: Michaell e
de Ysachar éran molt forts hòmens per
de Bengamín éran Bela e Bèther e Jadiel,
de Bella éran Escom e Ozí e Oriell e
de compayes molt forts per conbatra e lo
de ells fóran XXII mília XXXIII hòmens. 8
de Bècher fóran Zamichàs e Joàs e Aliàtser
de Bècher. 9 E los prínceps dels linatges
de Jadiell fóran Balan e Jeús, Bonramín e
de Jadiel, i éran prínceps de lur linatga,
de lur linatga, i éran molt forts hòmens,
de XVII mília e CC, e axíran a batalla. 12
de Baÿm, fill de Ader. 13 Los fills de
de Ader. 13 Los fills de Naptalín foren
de Naptalín foren Joziel e Guní e Chàser e
de Balà. 14 E lo fill de Manasès fo
de Manasès fo Esriel, e la sua druda fo
de Galaad. 15 E Maquir donà mulers a sos
de Maquir, enfentà un fill e apellà lo seu
de son frare fo Sares, e los fills fóran
de Ulam fo Bedan. Aquests fóran fills de
de Galaad, fill de Maquir, e los fills de
de Maquir, e los fills de Manasès. 18E se
de Manasès. 18E se sor fo regina e anfentà
de Samidà fóran Abín e Sinquen e Liz e
de Efraÿm fóran Satula e Bèred, son fill,
de Get d’equèn auciéran aquells, cor ells
de aquel Benà, per ço cor era nat en los
de la sua cassa. 24 E sa filla fo Sarrà,
de aquest hac per nom Amiüd e angenrà
de orient e Gàser astech envers occident,
de prop los fills de Manasès estech Bersan
de Manasès estech Bersan e ses filles, [*]
de Josep [*]. 30 E los fills da Aser,
de Barià fóran Hèber e Mechiell, qui fo
de Bazarich. 32 Hèber angenrà Jafalat e
de Elfas. 34 Los fills de Sòmer fóran Achè
de Sòmer fóran Achè e Noagà e Jabà e Aram.
de Hèben, son frara, foren Sufà e Jennà e
de Sufà fóran Sue, Harmath e Sual e Berí e
de Bèrech fóran Sefonè e Pasfà e Arà. 39
de Olaà foren Oret e Hanzell e Rezià. 40
de Aser e fóran prínceps de lur linatga e
de lur linatga e fóran alets e molt forts
de duchs. Lo nonbre de aquells qui éran
de aquells qui éran covinents a batala
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1Par 8,3
e Rafà lo quint. 3 E los fills
1Par 8,6
e Huram. 6 Aquests foren fills
1Par 8,6
fills de Adoch e fóran prínceps
1Par 8,8
8 E Saraim engenrà en la regió
1Par 8,9
Berà, ses mulers, 9 cor ell angenrà
1Par 8,12
Achiop e Aphàal. 12 E los fills
1Par 8,13
Aquests casàran los habitadors
1Par 8,18
18 E Gesemari e Eslias e Joab, fill
1Par 8,21
e Adarà e Arasà e Samayrath, fills
1Par 8,25
25 e Zepdarà e Phariel, los fills
1Par 8,27
27 e Jarsià e Elià e Zechí, fills
1Par 8,28
fóran patriarchas e prínceps
1Par 8,29 Gabeon habitaren Angabeon, e lo nom
1Par 8,34
e Aminedap e Cisbaal. 34 Lo fill
1Par 8,35
angendrà Micham. 35 Los fills
1Par 8,38
Hanan. Tots aquests fóran fills
1Par 8,39
fóran fills de Asaell. 39 Los fills
1Par 8,40
e Elifalli lo ters. 40 E los fills
1Par 8,40
fills de Ulam fóran molts e fóran
1Par 8,40
C L mília. Tots aquests fóran fills
1Par 9,1
9,Tit 1 Donchs tot lo pobla
1Par 9,1
tot lo pobla de Israell [*] la suma
1Par 9,1
és ascrita an los libres dels reys
1Par 9,1
los libres dels reys de Ysraell e
1Par 9,2
e en las posecions dels fills
1Par 9,2
fóran los preveres e los fills
1Par 9,3
E astegéran an Jerusalem dels fills
1Par 9,3
dels fills de Judà e dels fills
1Par 9,3
dels fills de Bengamín e dels fills
1Par 9,3
Bengamín e dels fills de Efraÿm e
1Par 9,4
Efraÿm e de Manasès. 4 Othei, fill
1Par 9,4
4 Othei, fill de Amiüd, fill
1Par 9,4
fill de Amiüd, fill de Semrí, fill
1Par 9,4
de Semrí, fill de Omohirí, fill
1Par 9,4
fill de Bonní, qui fo dells fills
1Par 9,4
fo dells fills de Fares. Los fills
1Par 9,6
fóran sos fills. 6 E dels fills
1Par 9,7
e fóran DC XC. 7 E dels fills
1Par 9,7
de Bengamín fóran Assà, lo fill
1Par 9,7
Assà, lo fill de Mosolam, fill
1Par 9,7
de Mosolam, fill de Abdayià, fill
1Par 9,8
fill de Asanà; 8 e Jobanià, fill
1Par 9,8
Jobanià, fill de Jereboà; e Ezelà,
1Par 9,8
de Jereboà; e Ezelà, de Ozí, fill
1Par 9,8
fill de Mochorí; e Moseŀlam, fill
1Par 9,8
e Moseŀlam, fill de Saphasià, fill
1Par 9,8
de Saphasià, fill de Rauell, fill
1Par 9,11
e Zachim, 11 e Zarias, fill
1Par 9,11
11 e Zarias, fill de Haquies, fill
1Par 9,11
de Haquies, fill de Moseŀlam, fill
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de Bale fóran Addar e Jesrà [*] 4 [*] 5
de Adoch e fóran prínceps de linatga qui
de linatga qui habitava en Gàbaa, los
de Moab depuys que ell lexà Jausim e Berà,
de Hedes, sa muler, Joab e Sebià e Moosà e
de Oltàal fóran Hèber, Misam e Santach.
de Geth. 14 E Joè, Sagat e Gormoth 15 e
de Ephal, 19 e Jachim e Zebrí e Zaudí 20 e
de Semeth. 22 Jefan e Hèsber e Eliel 23 e
de Sesach. 26 Samragí e Seccorià [*] 27 e
de Joram. 28 Aquests fóran patriarchas e
de lurs compayes, los quals habitàran an
de sa muler Maachà, 30 e son fill primer
de Jonatàs engendrà Mirabaal, e Mirabaal
de Micam foren Fiton, Amàlech e Carrà a
de Asaell. 39 Los fills de Assa: primer
de Assa: primer angenrat Ullam e Hus lo
de Ulam fóran molts e fóran de gran forsa,
de gran forsa, e tenían archs, e havían
de Bengamín. 9,Tit 1 Donchs tot lo pobla
de Israell [*] la suma de aquells és
de aquells és ascrita an los libres dels
de Ysraell e de Judà, e foren trensportats
de Judà, e foren trensportats en Babilònia
de Israel fóran los preveres e los fills
de Leví e los nathaneus. 3 E astegéran an
de Judà e dels fills de Bengamín e dels
de Bengamín e dels fills de Efraÿm e de
de Efraÿm e de Manasès. 4 Othei, fill de
de Manasès. 4 Othei, fill de Amiüd, fill
de Amiüd, fill de Semrí, fill de Omohirí,
de Semrí, fill de Omohirí, fill de Bonní,
de Omohirí, fill de Bonní, qui fo dells
de Bonní, qui fo dells fills de Fares. Los
de Fares. Los fills de Judà 5 fóran
de Judà 5 fóran Salorní e Azià, lo fill
de Sàray fo Enell e sos frares, e fóran DC
de Bengamín fóran Assà, lo fill de
de Mosolam, fill de Abdayià, fill de
de Abdayià, fill de Asanà; 8 e Jobanià,
de Asanà; 8 e Jobanià, fill de Jereboà; e
de Jereboà; e Ezelà, de Ozí, fill de
de Ozí, fill de Mochorí; e Moseŀlam, fill
de Mochorí; e Moseŀlam, fill de Saphasià,
de Saphasià, fill de Rauell, fill de
de Rauell, fill de Rabamès; 9 e sos frares
de Rabamès; 9 e sos frares per lurs
de Haquies, fill de Moseŀlam, fill de
de Moseŀlam, fill de Sedoch, fill de
de Sedoch, fill de Marayoth, fill de
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de Moseŀlam, fill de Sedoch, fill
de Sedoch, fill de Marayoth, fill
de Marayoth, fill de Antitop, bisba
fill de Antitop, bisba de la casa
de nostro Senyor. 12 E Adayà, fill
12 E Adayà, fill de Joadem, fill
de Joadem, fill de Phazor, fill
fill de Melquià, e Maasià, fill
e Maasià, fill de Adiell, fill
fill de Adiell, fill de Jesrà, fill
de Jesrà, fill de Mosoŀlom, fill
Mosoŀlom, fill de Mosoŀlamot, fill
en la obra del servey en la casa
de nostro Senyor. 14 Dels fills
Dels fills de Leví fo Samayà, fill
Leví fo Samayà, fill de Hasub, fill
de Hasub, fill de Ericham, fill
fill de Hecebon; dels fills
fuster, e Golbot e Mathanià, fill
e Mathanià, fill de Michà, fill
fill de Michà, fill de Sechrí, fill
fill de Azaph; 16 e Obdies, fill
16 e Obdies, fill de Semeý, fill
fill de Semeý, fill de Galaal, fill
fill de Ytheún, e Barachias, fill
e Barachias, fill de Assà, fill
lo qual habità en los palaus
palaus de Matofat. 17 E los portés
[*] e Telmon e Chimau, e sos frares
orient. Aquells qui éran dels fills
fills de Leví fóran 19 Seŀlum, fill
19 Seŀlum, fill de Corrè, fill
fill de Corrè, fill de Asach, fill
Corè, ab sos frares e ab se cassa
de son pare. Aquests són los fills
an son die le antrada dels alberchs
de nostro Senyor. 20 E Finès, fill
nostro Senyor. 21 E Zacarias, fill
fill de Mosolam, era porter
e lurs fills aytanbé en les portes
aytanbé en les portes de la cassa
en altre. 26 E a aquests IIII fills
las finestres e los tresors
finestres e los tresors de la casa
per nonbre e hom los prenia
[*]. 31 E Amathaties, del linatga
de Leví, primer fill angenrat
fill angenrat de Seŀlum, fill
Seŀlum, fill de Corè, era prebost
frites en paeles. 32 E los fills
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de Marayoth, fill de Antitop, bisba de la
de Antitop, bisba de la casa de nostro
de la casa de nostro Senyor. 12 E Adayà,
de nostro Senyor. 12 E Adayà, fill de
de Joadem, fill de Phazor, fill de
de Phazor, fill de Melquià, e Maasià, fill
de Melquià, e Maasià, fill de Adiell, fill
de Adiell, fill de Jesrà, fill de
de Jesrà, fill de Mosoŀlom, fill de
de Mosoŀlom, fill de Mosoŀlamot, fill de
de Mosoŀlamot, fill de Omín. 13 E lurs
de Omín. 13 E lurs frares fóran prínceps
de nostro Senyor. 14 Dels fills de Leví fo
de Leví fo Samayà, fill de Hasub, fill de
de Hasub, fill de Ericham, fill de
de Ericham, fill de Hecebon; dels fills de
de Hecebon; dels fills de Mererí 15 fo
de Mererí 15 fo Bachacar, qui fo fuster, e
de Michà, fill de Sechrí, fill de Azaph;
de Sechrí, fill de Azaph; 16 e Obdies,
de Azaph; 16 e Obdies, fill de Semeý, fill
de Semeý, fill de Galaal, fill de Ytheún,
de Galaal, fill de Ytheún, e Barachias,
de Ytheún, e Barachias, fill de Assà, fill
de Assà, fill de Alcanà, lo qual habità en
de Alcanà, lo qual habità en los palaus de
de Matofat. 17 E los portés de Seŀlum
de Seŀlum foren [*] e Telmon e Chimau, e
de Seŀlum [*]. 18 Entrò aquel tems en la
de Leví fóran 19 Seŀlum, fill de Corrè,
de Corrè, fill de Asach, fill de Corè, ab
de Asach, fill de Corè, ab sos frares e ab
de Corè, ab sos frares e ab se cassa de
de son pare. Aquests són los fills de
de Corè, qui foren guardes sobre les obres
de nostro Senyor. 20 E Finès, fill de
de Eleazar, era duch [*] devant nostro
de Mosolam, era porter de la porta del
de la porta del tebernacle del testimoni.
de la cassa de nostro Senyor e an lo
de nostro Senyor e an lo tebernacle, cascú
de Leví fou comenat tot lo nonbre dels
de la casa de nostro Senyor, 27 [*] per
de nostro Senyor, 27 [*] per obrir las
de ells a comta. 29 E aquells qui tenían
de Leví, primer fill angenrat de Seŀlum,
de Seŀlum, fill de Corè, era prebost de
de Corè, era prebost de totes les coses
de totes les coses qui éran frites en
de Cahat, lurs frares, éran sobre los pans
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1Par 9,33
1Par 9,33
1Par 9,33
1Par 9,34
1Par 9,38
1Par 9,41
1Par 9,44
1Par 10,1
1Par 10,1
1Par 10,1
1Par 10,2
1Par 10,7
1Par 10,8
1Par 10,8
1Par 10,10
1Par 10,10
1Par 10,11
1Par 10,12
1Par 10,12
1Par 10,12
1Par 10,13
1Par 10,13
1Par 10,14
1Par 11,1
1Par 11,2
1Par 11,2
1Par 11,2
1Par 11,2
1Par 11,3
1Par 11,3
1Par 11,3
1Par 11,3
1Par 11,4
1Par 11,5
1Par 11,5
1Par 11,6
1Par 11,6
1Par 11,7
1Par 11,8
1Par 11,8
1Par 11,10
1Par 11,11
1Par 11,11
1Par 11,12
1Par 11,13
1Par 11,13
1Par 11,15
1Par 11,15
1Par 11,15
1Par 11,17

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

per lurs companyas dells fills
finestres, per ço que ells servisen
per ço que ells servisen de die e
ministeri. 34 Los caps dels fills
aquets habitàran devant la regió
angenrà Michà. 41 Los fills
Abdià, Henan. Aquests fóran fills
se conbatéran contra los fills
los fills de Israel, e los fills
e caygéran nafrats en lo munt
e Aminedab e Melquisue, fills
conpaya morí ansems. 7 E, com los
los filisteus preséran les despules
fills, qui jèyan morts en lo munt
las sues armes en lo templa
déu e ficàran lo cap en lo temple
de Dagon. 11 E con los hòmens
se levàran e preséran lo cors
e preséran lo cors de Saül e
an Jabès, e soterràran los osos
él havia trespesats los menements
e part tot açò, ell havia demenat
e mudà lo seu regna a Daviu, fill
de Isay. 11,Tit 1 E tot lo pobla
ton os e te carn. 2 E hir e anansSeül regnava encara sobre lo pobla
qui manaves e remenaves lo pobla
dix a tu: “Tu pexeràs lo meu pobla
prínceps e primers nats del pobla
aquell en rey sobre lo pobla
pobla de Ysraell, segons la paraula
le qual ell dix per la bocha
4 Donchs, David e tot lo pobla
antraràs sa. E Daviu pres la torra
torra de Sion, la qual és la ciutat
príncep e duch. Donchs, Joab, fill
Servià, anà primer e fo fet príncep
e per ço fo ella apellada «ciutat
I ell adificà tot antorn la ciutat
e Joab bastí tota la altra part
la paraula que él dix als fills
és lo nonbre dells forts hòmens
hòmens de Daviu: Jesbaam, fill
una vegada. 12E Aleatzar, fill
aquell loch per batalla, e lo camp
e lo camp de aquella regió era ple
a la pedra en què era Daviu,
en què era Daviu, de prop la cova
ficàran lurs tendes en la vall
e dix: –Si algú donava a mi aygua

SEVILLA: 1PAR

de Leví, qui astaven an les finestres, per
de die e de nit contínuament a lur
de nit contínuament a lur ministeri. 34
de Leví estigéran per lurs compayas [*].
de sos frares en Jerusalem [*]. 39 Ner
de Michà fóran [*] Màlech e Tarà. 42 E Azà
de Esell. 10,Tit 1 Los faristeus se
de Israel, e los fills de Israel fusquéran
de Israel fusquéran als falisteus e
de Gelboe. 2 E com los feristeus s’hi
de Saüll. 3 Lavors fou agreugada la
de Israell qui habitaven en los camps
de aquells qui éran morts e atrobàran Saül
de Gelboe. 9 E con ells lo hagéran
de lur déu e ficàran lo cap en lo temple
de Dagon. 11 E con los hòmens de
de Jabès-Galath hagéran oïyt dir açò, ço
de Saül e de sos fills e portàran aquells
de sos fills e portàran aquells an Jabès,
de aquells an Jabès, desots un roura qui
de nostro Senyor, lo qual li havia menat e
de consell a una devinadora, 14 e no hac
de Isay. 11,Tit 1 E tot lo pobla de
de Israell se ajustà an Habron, e digéran
de-hir, com Seül regnava encara sobre lo
de Israel, tu eras aquel qui manaves e
de Israel. E nostro Senyor dix a tu: “Tu
de Israel e tu seràs príncep sobra aquel.”
de Israel vengéran al rey en Habron. E
de Ysraell, segons la paraula de nostro
de nostro Senyor, le qual ell dix per la
de Samuel. 4 Donchs, David e tot lo pobla
de Israel se n’anàran an Jerusalem, ço
de Sion, la qual és la ciutat de David. 6
de David. 6 E ell dix: –Aquel qui primer
de Servià, anà primer e fo fet príncep de
de David. 7 E David habità an la torra, e
de David». 8 I ell adificà tot antorn la
de Ameŀló, e Joab bastí tota la altra part
de la ciutat. 9 E David profitava e
de Israell. 11 E aquest és lo nonbre dells
de Daviu: Jesbaam, fill de Hetemoní,
de Hetemoní, príncep entre XXX; aquest
de son avonclo Eatoch, qui era entre tres
de aquella regió era ple de ordi, e lo
de ordi, e lo pobla era fuyt denant los
de prop la cova de Adolam. E, com los
de Adolam. E, com los feristeus ficàran
de Rafaÿm, 16 e Daviu era an lo defaniment
de la sisterna de Batlem, la qual era a la

90

PERE CASANELLAS

1Par 11,17
1Par 11,18
1Par 11,18
1Par 11,19
1Par 11,19
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1Par 11,23
1Par 11,23
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1Par 11,26
1Par 11,26
1Par 11,26
1Par 11,28
1Par 11,29
1Par 11,29
1Par 11,30
1Par 11,30
1Par 11,30
1Par 11,31
1Par 11,31
1Par 11,31
1Par 11,31
1Par 11,32
1Par 11,33
1Par 11,33
1Par 11,33
1Par 11,33
1Par 11,34
1Par 11,34
1Par 11,35
1Par 11,36
1Par 11,37
1Par 11,37
1Par 11,38
1Par 11,38
1Par 11,39
1Par 11,39
1Par 11,39
1Par 11,39
1Par 11,40
1Par 11,40
1Par 11,41
1Par 11,42
1Par 11,42
1Par 11,42
1Par 11,43
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donava a mi aygua de la sisterna
dels felisteus e aportàran aygua
e aportàran aygua de la sisterna
yo face açò, que yo bega la sanch
aportada a mi la aygua en perill
hòmens molt forts. 20 Abisay, frare
alls tres [*]. 22 E Beneniab, fill
devellà e aucís lo lehó al mix loch
al mix loch de la sisterna en temps
temps de neu. 23 E él aucís un homa
homa de Agipta, qui havia V coldos
havia una lance aytal com plagador
metexa. 24 E açò feia Beneÿas, fill
hòmens [*] fóran: Asaell, frare
frare de Joab, e Aleanan, frare
e Aleanan, frare de son avonclo,
27 e Semmoch e Arroch [*] 28 [*]
Abiàtzer d’Enanthot, 29 e Sabatoy
29 e Sabatoy de Soch, e Aloy
e Aloy de Cahoc, 30 e Macarey
Macarey de Netefach, e Hèleu, fill
de Netefach, e Hèleu, fill de Luanà
Luanà de Netefach; 31 Athay, fill
Netefach; 31 Athay, fill de Gebay,
de Gebay, de Gabat, dells fills
dells fills de Bengamín fo Baraylà
Bacaron. 32 Los hòmens del torrent
e Alibà e Salabenich. 33 Los fills
Salabenich. 33 Los fills de Senín,
Senín, de Ges, fóran Jonatan, fill
Ges, fóran Jonatan, fill de Seguà,
Seguà, de Arach, 34 e Achiam, fill
Arach, 34 e Achiam, fill de Achàs,
Achàs, de Arach, 35 e Elifàs, fill
35 e Elifàs, fill de Aüra; 36 Fer
de Maquís, Ahià feló 37 e Hasray
e Hasray de Carmell; e Nooray, fill
fill de Asrabay; 38 e Joell, frare
frare de Natan; e Mibaur, fill
fill de Aregaray; 39 e Èlzech
39 e Èlzech de Amon, e Honoray
e Honoray de Berroch, escuder
de Berroch, escuder de Joab, fill
de Joab, fill de Servià; 40 e Yràs
Servià; 40 e Yràs de Geth, e Garech
41 E Urias hetheu e Sabat, fill
fill de Ullí; 42 e Dinà, fill
de Ullí; 42 e Dinà, fill de Sagat,
Sagat, de Rubèn, príncep dels fills
e XXX ab ell; 43 Henaan, fill

SEVILLA: 1PAR

de Batlem, la qual era a la porta! 18 E
de la sisterna de Batlem, qui era prop la
de Batlem, qui era prop la porta, e
de aquests hòmens, cor éls han aportada a
de lurs ànimas. E per aquesta rahó ell no
de Joab, era príncep dels tres, i ell levà
de Johadè, era molt fort, lo qual havia
de la sisterna en temps de neu. 23 E él
de neu. 23 E él aucís un homa de Agipta,
de Agipta, qui havia V coldos de astetura
de astetura e havia una lance aytal com
de texidor. Donchs él avallà a ell ab una
de Yoadè, qui era lo pus nomenat entre
de Joab, e Aleanan, frare de son avonclo,
de son avonclo, de Batleem, 27 e Semmoch e
de Batleem, 27 e Semmoch e Arroch [*] 28
de Etichià e Abiàtzer d’Enanthot, 29 e
de Soch, e Aloy de Cahoc, 30 e Macarey de
de Cahoc, 30 e Macarey de Netefach, e
de Netefach, e Hèleu, fill de Luanà de
de Luanà de Netefach; 31 Athay, fill de
de Netefach; 31 Athay, fill de Gebay, de
de Gebay, de Gabat, dells fills de
de Gabat, dells fills de Bengamín fo
de Bengamín fo Baraylà de Bacaron. 32 Los
de Bacaron. 32 Los hòmens del torrent de
de Gaas fóran Ab, Arabach e Asimoch e
de Senín, de Ges, fóran Jonatan, fill de
de Ges, fóran Jonatan, fill de Seguà, de
de Seguà, de Arach, 34 e Achiam, fill de
de Arach, 34 e Achiam, fill de Achàs, de
de Achàs, de Arach, 35 e Elifàs, fill de
de Arach, 35 e Elifàs, fill de Aüra; 36
de Aüra; 36 Fer de Maquís, Ahià feló 37 e
de Maquís, Ahià feló 37 e Hasray de
de Carmell; e Nooray, fill de Asrabay; 38
de Asrabay; 38 e Joell, frare de Natan; e
de Natan; e Mibaur, fill de Aregaray; 39 e
de Aregaray; 39 e Èlzech de Amon, e
de Amon, e Honoray de Berroch, escuder de
de Berroch, escuder de Joab, fill de
de Joab, fill de Servià; 40 e Yràs de
de Servià; 40 e Yràs de Geth, e Garech de
de Geth, e Garech de Geth. 41 E Urias
de Geth. 41 E Urias hetheu e Sabat, fill
de Ullí; 42 e Dinà, fill de Sagat, de
de Sagat, de Rubèn, príncep dels fills de
de Rubèn, príncep dels fills de Rubèn, e
de Rubèn, e XXX ab ell; 43 Henaan, fill de
de Macà, e Josefat de Machan; 44 e Aziàs
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1Par 11,43
43 Henaan, fill de Macà, e Josefat
1Par 11,44
e Josefat de Machan; 44 e Aziàs
1Par 11,44
Asteroch; e Sammà e Jasiell, fill
1Par 11,44
e Sammà e Jasiell, fill de Bacham
1Par 11,45 Bacham de Amer; 45 e Jadiell, fill
1Par 11,45
fill de Semrí; e Jaasèn, frare
1Par 11,46
Jaasèn, frare de Toach; 46 e Eliell
1Par 11,46
Manín, e Jeribay, e Josicay, fill
1Par 11,46
Josicay, fill de Elnaen; e Jachinà
1Par 11,46
de Moab, e Ebell [*], e Jasaell
1Par 12,1
que ell fugia ancara a Saüll, fill
1Par 12,2
mà e treyien sagetes. Dells frares
1Par 12,2
Dells frares de Saüll, dels fills
1Par 12,3
era príncep Abiàcer e Joaber, fills
1Par 12,3
Abiàcer e Joaber, fills de Maàs
1Par 12,3
de Gebach, e Jasaell e Fàlec, fill
1Par 12,3
fill de Asinod, e Bariachà e Ieu
1Par 12,4 Bariachà e Ieu de Oth; 4 e Samaÿas
1Par 12,4
e Jahiell e Johanan e Zepdap
1Par 12,5
e Baalià e Samarià e Safatià
1Par 12,6
Jesià e Asraell e Joèser e Jezraam
1Par 12,7
Caray, 7 e Yorlam e Sabadià, fill
1Par 12,7 e Yorlam e Sabadià, fill de Joiadam
1Par 12,8
de Joiadam de Gedor. 8 E fugíran
1Par 12,8
e lur care era axí com a cara
1Par 12,14
lo onze. 14 Aquests fóran los fills
1Par 12,14
fóran los fills de Gat prínceps
1Par 12,15 lo primer mes, con ell ha acostumat
1Par 12,15
qui fusquéran, qui éran an la part
1Par 12,16 devés ponent. 16 E hòmens vengéran
1Par 12,16 E hòmens vengéran de Bengamín e
1Par 12,17
peccat en les mies mans, lo Déu
1Par 12,18
a Daviu: –Nós som teus e yo, fill
1Par 12,18
rabé aquells e féu-los prínceps
1Par 12,19
de la compaya. 19 E del trip
1Par 12,19
a Saüll, son senyor, ab perill
1Par 12,20
Sicalech, fusquéran a ell del trip
1Par 12,20 Aquets éran prínceps dels cavalers
1Par 12,22
fo fet gran nonbra, axí com host
1Par 12,23
Aquest és lo nonbre dels prínceps
1Par 12,23
ço que ells trensportasen lo regna
1Par 12,23
de Saüll an ell, segons la paraula
1Par 12,24
de nostro Senyor. 24 Los fills
1Par 12,25
aparalats a conbatra. 25 Dels fills
1Par 12,26
forts a conbatra. 26 E dels fills
1Par 12,27
27 Johadà fo príncep del linatga
1Par 12,28 hòmens. 28 E Sadoc, qui era infant
1Par 12,28
infant de nobla joventut e príncep
1Par 12,28 nobla joventut e príncep de la casa
1Par 12,29
hi hach XXII mília. 29 E dels fills
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de Machan; 44 e Aziàs de Asteroch; e Sammà
de Asteroch; e Sammà e Jasiell, fill de
de Bacham de Amer; 45 e Jadiell, fill de
de Amer; 45 e Jadiell, fill de Semrí; e
de Semrí; e Jaasèn, frare de Toach; 46 e
de Toach; 46 e Eliell de Manín, e Jeribay,
de Manín, e Jeribay, e Josicay, fill de
de Elnaen; e Jachinà de Moab, e Ebell [*],
de Moab, e Ebell [*], e Jasaell de
de Masabià. 12,Tit 1 Aquets vengéran a
de Cis; tots ells éran molt forts hòmens e
de Saüll, dels fills de Bengamín, 3 era
de Bengamín, 3 era príncep Abiàcer e
de Maàs de Gebach, e Jasaell e Fàlec, fill
de Gebach, e Jasaell e Fàlec, fill de
de Asinod, e Bariachà e Ieu de Oth; 4 e
de Oth; 4 e Samaÿas de Gabaon, qui era lo
de Gabaon, qui era lo pus fort entra XXX;
de Gader 5 e Eluzay e Geremuch e Baalià e
de Harach, 6 e Elearià e Jesià e Asraell e
de Caray, 7 e Yorlam e Sabadià, fill de
de Joiadam de Gedor. 8 E fugíran de Gatdi
de Gedor. 8 E fugíran de Gatdi ab ell, com
de Gatdi ab ell, com él se amagava en lo
de lehó i éran pus correns que cabirolls
de Gat prínceps de la host; lo manor era
de la host; lo manor era sobre C cavalés e
de créxer sobre las suas ribes, e tots
de orient e devés ponent. 16 E hòmens
de Bengamín e de Judà al defeniment un
de Judà al defeniment un Daviu astava. 17
de nostros pares ho vege e ho jutge. 18 E
de Ysay, pau sia a tu, pau sia a tu, pau
de la compaya. 19 E del trip de Manasès
de Manasès fugíran e vengéran a Daviu con
de nostra cap. 20 Donchs, com ell se’n fo
de Manasès Ednàs e Jozebelat e Jadiell e
de Manasès. 21 Aquets aydàran a Daviu
de Déu. 23 Aquest és lo nonbre dels
de la host qui vengéran a Daviu con ell
de Saüll an ell, segons la paraula de
de nostro Senyor. 24 Los fills de Judà,
de Judà, qui portaven ascuts e lanses,
de Simeon, VII mília [*] hòmens qui éran
de Leví, IIII e mília DC. 27 Johadà fo
de Aron e ab ell III º mília DCC hòmens.
de nobla joventut e príncep de la casa de
de la casa de son para, n’hi hach XXII
de son para, n’hi hach XXII mília. 29 E
de Bengemín, frares de Judà, n’hi hac III
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1Par 12,29 29 E dels fills de Bengemín, frares de Judà, n’hi hac III º mília, cor gran
1Par 12,29
hac III º mília, cor gran partida de ells segían ancara la casa de Saüll. 30
1Par 12,29
de ells segían ancara la casa de Saüll. 30 E dels fills de Efraÿm n’hi
1Par 12,30
la casa de Saüll. 30 E dels fills de Efraÿm n’hi hach XX mília DCCC i éran
1Par 12,31
en lur linatga. 31 E del mix trip de Manasès n’hi hach XVIII mília, tots
1Par 12,32
rey sobra ells. 32 E dells fills de Ysachar, qui éran hòmens molt savis e
1Par 12,32
e manaven qualque cosa los fills de Israell hagesen a fer, fóran CC
1Par 12,33
lurs consells faéran. 33 Los fills de Sebulon qui axíran a batalla e astaven
1Par 12,34 pas ab dobla cor. 34 E los prínceps de la cavaleria de Naptalín fóran [*]
1Par 12,34
34 E los prínceps de la cavaleria de Naptalín fóran [*] XXVIII mília ab
1Par 12,35
ascut e lansa. 35 E los fills de Dan qui éran aparalats a la batalla
1Par 12,36
mília e DCC. 36 E dells fills de Aser qui axían a batalla, qui·s
1Par 12,37
Jordà, so és a seber, dells fills de Rubèn e de Gat e de la mitga part del
1Par 12,37
és a seber, dells fills de Rubèn e de Gat e de la mitga part del trip de
1Par 12,37
dells fills de Rubèn e de Gat e de la mitga part del trip de Manasès, de
1Par 12,37
de Gat e de la mitga part del trip de Manasès, de aquells qui éran savis e
1Par 12,37
la mitga part del trip de Manasès, de aquells qui éran savis e discrets an
1Par 12,38
Deviu rey sobre tot lo pobla de Ysrael. E totes las romenilles de
1Par 12,38
de Ysrael. E totes las romenilles de Israel éran de un metex cor, que Deviu
1Par 12,38
totes las romenilles de Israel éran de un metex cor, que Deviu fos fet rey
1Par 12,38
fos fet rey sobre tot lo pobla de Israell. 39 E astegéran aquí ab Daviu
1Par 12,40
aparalat. 40 E aquests qui éran de prop entrò a Issachar e Zabulon e a
1Par 12,40
cor gran goix era a tot lo pobla de Israell. 13,Tit 1 Daviu féu consell ab
1Par 13,2
e dix a tota la compaya dells fills de Israell: –Si plau a vós e si la paraula
1Par 13,2
si la paraula que yo dich ben bé ix de nostro Senyor Déus, nós tremetam a tots
1Par 13,2
són romasos en totes las regions de Israell e als preveres e als fills de
1Par 13,2
Israell e als preveres e als fills de Leví, qui habiten an los burchs de les
1Par 13,2
de Leví, qui habiten an los burchs de les ciutats, per ço que ells sían
1Par 13,3
nós, 3 e que tornem a nós la archa de nostro Senyor Déus, cor nós no demenam
1Par 13,3
aquella ne requesim an lo temps de Saüll. 4 E tota la moltitut respòs que
1Par 13,4
cor la paraula plach a tot lo pobla de Israell. 5 Donchs Daviu ajustà tot lo
1Par 13,5
5 Donchs Daviu ajustà tot lo pobla de Israell, de Sider e de Agypta entrò alà
1Par 13,5
ajustà tot lo pobla de Israell, de Sider e de Agypta entrò alà on ell
1Par 13,5
tot lo pobla de Israell, de Sider e de Agypta entrò alà on ell entrà en Mach,
1Par 13,5
per ço que ell amenàs la archa de Déu de Chariacharim. 6 [*] qui és an
1Par 13,5
ço que ell amenàs la archa de Déu de Chariacharim. 6 [*] qui és an Judea,
1Par 13,6
ço que aportasen d’equèn la archa de nostro Senyor Déu qui seu sobre
1Par 13,7
7 E ells posàran, donchs, la archa de nostro Senyor Déus sobra una carreta
1Par 13,7 Senyor Déus sobra una carreta nova de la casa de Aminadap, e Ozà e sos frares
1Par 13,7
sobra una carreta nova de la casa de Aminadap, e Ozà e sos frares menàvan la
1Par 13,9
E con ells fóran venguts a la casa de Aguidon, Ozà estès la sua mà que
1Par 13,10
per ço cor havia tochada la archa de Déu, e axí ell morí aquí denant nostro
1Par 13,11 e apelà aquel loch lo «Departiment de Ozà» dentrò an aquest present dia de
1Par 13,11
Ozà» dentrò an aquest present dia de huy. 12 E lavors Daviu temé nostro
1Par 13,12
me’n pusch yo portar la archa de nostro Senyor?» 13 E per aquesta rahó
1Par 13,13
él no la féu portar a la ciutat de Daviu, anans la mès en la casa de
1Par 13,13
de Daviu, anans la mès en la casa de Obededon de Geth 14 [*] per tres mesos,
1Par 13,13 anans la mès en la casa de Obededon de Geth 14 [*] per tres mesos, e nostro
1Par 14,1
que ell havia. 14,Tit 1 Hiran, rey de Tir, tremès sos misatges a Daviu e
1Par 14,1
a Daviu e tremès a ell fusts de cedres e maestres de fer parets e
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1Par 14,1
a ell fusts de cedres e maestres
1Par 14,2
confermat ell an rey sobre lo pobla
1Par 14,8
era untat en rey sobre tot lo pobla
1Par 14,9
ells fóran ascanpats en la val
1Par 14,10 val de Rafaÿm. 10 E Daviu demenà
1Par 14,11 com aquells fóran muntats en la val
1Par 14,11 departides aygües. Per què lo nom
1Par 14,14
en una val. 14 E Daviu demenà
1Par 14,14
–Tu no hy iràs pas, pertex-te
1Par 14,14
-te de ells e vendràs contra ells
1Par 14,15
parers. 15 E, com tu oyiràs lo so
1Par 14,15
de aquell qui irà en la subiranitat
1Par 14,16
e ferí las hots dels feristeus
1Par 14,17 Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E lo nom
1Par 15,1
féu cases a sos ops en la ciutat
1Par 15,1
de Daviu e adifichà loch a la archa
1Par 15,2
–No és cosa leguda que la archa
1Par 15,2
per alcuns, sinó per los fills
1Par 15,3
3 E ell ajustà adonchs tot lo pobla
1Par 15,3
per ço que ells aportasen la archa
1Par 15,4
4 E ajustà atresí los fills
1Par 15,4
los fills de Aron e los fills
1Par 15,5
los fills de Leviy. 5 E dels fills
1Par 15,5
Uriell, e sos frares, ço és,
1Par 15,6
ço és, de C XX. 6 E dells fills
1Par 15,6
Asaà, e sos frares, ço és a seber,
1Par 15,7
a seber, de CC XX. 7 E dells fills
1Par 15,7
príncep Joell, e sos frares, ço és,
1Par 15,8
ço és, de C XX. 8 E dells fills
1Par 15,8
e sos frares, ço és a seber,
1Par 15,9
ço és a seber, de CC. 9 Dels fills
1Par 15,9
Eliel, e sos frares, ço és a seber,
1Par 15,10 és a seber, de LXXX. 10 Dels fills
1Par 15,10
e sos frares, ço és a seber,
1Par 15,11
e Abiatar, preveres, e los fills
1Par 15,12
dix a ells: –Vós, qui sots prínceps
1Par 15,12
de les compayas dells fills
1Par 15,12
vostres frares e aportats la archa
1Par 15,12
la archa de nostro Senyor Déu
1Par 15,14
14 Donchs los preveres e los fills
1Par 15,14
per ço que aportasen la archa
1Par 15,14
la archa de nostro Senyor Déus
1Par 15,15
Déus de Israel, 15 on los fills
1Par 15,15
fills de Leví aportàran la archa
1Par 15,15
la archa de nostro Senyor Déus
1Par 15,15
havia menat, segons la paraula
1Par 15,16
Daviu dix alls prínceps dels fills
1Par 15,16
fills de Leví que ells ascollisen
1Par 15,16
de lurs frares cantós an orges
1Par 15,16 arpes e an senbes, per ço que lo so
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de fer parets e fustés, per ço que ells
de Ysraell e que lo seu regna era axelsat
de Israell, tots vengéran per querer ell
de Rafaÿm. 10 E Daviu demenà de consell
de consell nostro Senyor e dix: –Iré yo
de Rafaÿm, Daviu los vencé aquí e dix:
de aquell loch fo apellat Baalserafim. 12
de consell nostro Senyor altra vegada, e
de ells e vendràs contra ells de la part
de la part devers los parers. 15 E, com tu
de aquell qui irà en la subiranitat de los
de los parers, e ladonchs tu axiràs a la
de Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E lo nom de
de Daviu fo aspandit per totes las
de Daviu e adifichà loch a la archa de
de Déu, e astès lo tebernacle. 2 Ladonchs
de Déu sia portada per alcuns, sinó per
de Levý, los quals nostro Senyor elegí per
de Israell en Jerusalem, per ço que ells
de Déu en lo seu loch, lo qual ell li
de Aron e los fills de Leviy. 5 E dels
de Leviy. 5 E dels fills de Cahat fo
de Cahat fo príncep Uriell, e sos frares,
de C XX. 6 E dells fills de Merarí fo
de Merarí fo príncep Asaà, e sos frares,
de CC XX. 7 E dells fills de Jerson fo
de Jerson fo príncep Joell, e sos frares,
de C XX. 8 E dells fills de Alisafam fo
de Alisafam fo príncep Sameÿas, e sos
de CC. 9 Dels fills de Hebron fo príncep
de Hebron fo príncep Eliel, e sos frares,
de LXXX. 10 Dels fills de Osiell fo
de Osiell fo príncep Aminadap, e sos
de C XII. 11 E Daviu apellà Sadoch e
de Leví, ço és, Uriell, Esaayà, Joell,
de les compayas dells fills de Leví,
de Leví, santificats-vos ab vostres
de nostro Senyor Déu de Israell al loch
de Israell al loch qui és a ella aparalat,
de Leví fóran santificats, per ço que
de nostro Senyor Déus de Israel, 15 on los
de Israel, 15 on los fills de Leví
de Leví aportàran la archa de nostro
de nostro Senyor Déus de Israell, axí com
de Israell, axí com Moysès havia menat,
de nostro Senyor, en los musclos ab
de Leví que ells ascollisen de lurs frares
de lurs frares cantós an orges de cant, so
de cant, so és a seber, en rautes e an
de alegrance sonàs an alt, 17 ells
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1Par 15,17
ells astablíran, donchs, dels fills de Leví Joiel, fill de Joell, e de sos
1Par 15,17
dels fills de Leví Joiel, fill de Joell, e de sos frares Asafs, fill de
1Par 15,17
de Leví Joiel, fill de Joell, e de sos frares Asafs, fill de Berequias, e
1Par 15,17
Joell, e de sos frares Asafs, fill de Berequias, e dels fills de Mararí, lurs
1Par 15,17
fill de Berequias, e dels fills de Mararí, lurs frares, Uhan, fill de
1Par 15,17
de Mararí, lurs frares, Uhan, fill de Tasie. 18 E ab ells lurs frares. E an
1Par 15,19
i Asaf e Atan, sonans ab sembes de aram, 20 e Zacaries e Oriell e
1Par 15,22
22 E Cocinas, príncep dels fills de Leví, era astablit sobre la profecia
1Par 15,23 E Baraquias e Bolencanà éran portés de la archa. 24 E Sebonias e Josefat e
1Par 15,24 cantaven ab tronpes devant la archa de nostro Senyor, e Obededom e Camians
1Par 15,24 e Obededom e Camians éran portés de la archa. 25 Donchs Daviu e tots los
1Par 15,25
e tots los primers nats del pobla de Israell e los conestables anàran per
1Par 15,25
anàran per portar la archa de la amistance de nostro Senyor de la
1Par 15,25 per portar la archa de la amistance de nostro Senyor de la casa de Obededon ab
1Par 15,25
de la amistance de nostro Senyor de la casa de Obededon ab gran alegria. 26
1Par 15,25
de nostro Senyor de la casa de Obededon ab gran alegria. 26 E com
1Par 15,26
los levites qui aportaven la archa de la amistance de nostro Senyor,
1Par 15,26 aportaven la archa de la amistance de nostro Senyor, sacrificàran VII taurs e
1Par 15,27
e Cohenias, qui era príncep de la profecia entra los cantors. Daviu
1Par 15,27
cantors. Daviu era ancara vestit de una vestidura de lin qui ha nom effot.
1Par 15,27
era ancara vestit de una vestidura de lin qui ha nom effot. 28 Tots los fills
1Par 15,28
qui ha nom effot. 28 Tots los fills de Leví, qui aportaven la archa de nostro
1Par 15,28
de Leví, qui aportaven la archa de nostro Senyor ab gran alegria, e ab so
1Par 15,28
Senyor ab gran alegria, e ab so de butsines e de tronpes, e ab so [*] de
1Par 15,28
gran alegria, e ab so de butsines e de tronpes, e ab so [*] de arpes e de
1Par 15,28
butsines e de tronpes, e ab so [*] de arpes e de rautes. 29 E com l’archa de
1Par 15,28
de tronpes, e ab so [*] de arpes e de rautes. 29 E com l’archa de la
1Par 15,29
e de rautes. 29 E com l’archa de la amistance de nostro Senyor fo
1Par 15,29
29 E com l’archa de la amistance de nostro Senyor fo vengude tro an la
1Par 15,29
Senyor fo vengude tro an la ciutat de Daviu, Nicoll, filla de Seüll, gordava
1Par 15,29
la ciutat de Daviu, Nicoll, filla de Seüll, gordava per una finestra e vehé
1Par 16,1
1 Donchs ells aportàran la archa de Déu e meséran-la al mix loch del
1Par 16,2
ell beneý lo pobla en lo nom de nostro Senyor, 3 e departí a tots,
1Par 16,3
a hòmens com a fembres, un tortell de pan e una part de carn de brúfoll
1Par 16,3
un tortell de pan e una part de carn de brúfoll rostit e sèmola frita
1Par 16,3
tortell de pan e una part de carn de brúfoll rostit e sèmola frita an oliy.
1Par 16,4
oliy. 4 E astablí, denant la archa de nostro Senyor, dells levites qui
1Par 16,4
e qui hagesen remembrament de les sues obres, e qui glorificasen e
1Par 16,4
e louasen lo Senyor Déus de Israell, 5 ço és, Asaph lo príncep,
1Par 16,6
ab trompa devant l’archa de la amistance de nostro Senyor e devant
1Par 16,6
devant l’archa de la amistance de nostro Senyor e devant nostro Senyor. 7
1Par 16,10
10 Loats lo seu sant nom, lo cor de aquells qui quéran nostro Senyor se
1Par 16,12 sua cara tostemps, 12 remembreu’s de les sues meravellas que ell féu, e dels
1Par 16,12
senyalls, e dells seus jutgaments de la sua bocha. 13 La sement de Israell
1Par 16,13
de la sua bocha. 13 La sement de Israell són los seus serfs e los fills
1Par 16,13
són los seus serfs e los fills de Jacob són los seus alets. 14 Cor ell és
1Par 16,15 perdurablament la sua covinensa e de la paraula que ell manà en mill
1Par 16,18
18 E dix: “Yo deré a tu la terra de Canan, cordell de la terra de la vostra
1Par 16,18
a tu la terra de Canan, cordell de la terra de la vostra haretat.” 19
1Par 16,18
terra de Canan, cordell de la terra de la vostra haretat.” 19 Jatsia açò que
95

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 16,20
fosen pochs, 20 ells pesàran
1Par 16,23
a nostro Senyor, e anunciats
1Par 16,28 són en lo seu loch. 28 O, companyas
1Par 16,33
aquells. 33 Lavòs louaran los futs
1Par 16,35
salva nos [*] e deliure’ns
1Par 16,36
36 Beneÿt sia nostro Senyor Déus
1Par 16,37
ell lexà aquí devant la archa
1Par 16,37
ells ministrasen devant la archa
1Par 16,38
e fóran LXVIII. E Obedodom, fill
1Par 16,39
e sos frares devant la archa
1Par 16,40
a nostro Senyor sobre l’altar
1Par 16,40
cosas qui són ascrites en la lig
1Par 16,40
Senyor, la qual ell menà al pobla
1Par 16,42
tocasen senbes e tots lenguatges
1Par 16,42
a cantar a Déu. E féu los fills
1Par 17,1
–Veus que yo habit en la casa
1Par 17,1
en la casa de cedre e la archa [*]
1Par 17,5
5 cor yo no he astat en cassa
1Par 17,5 amené lo pobla dentrò en aquest die
1Par 17,6
astat an tendes 6 ab tot lo pobla
1Par 17,6
Donchs no parlé yo a u dels jutges
1Par 17,6
què tu no has edificada a mi cassa
1Par 17,7 ara a Daviu, mon serfs: “Lo Senyor
1Par 17,7
foses duch e giador del meu pobla
1Par 17,9
9 I he donat loch al meu pobla
1Par 17,11
tua sement aprés tu, la qual serrà
1Par 17,11
tos fills, e yo astabliré lo regna
1Par 17,13
com la tolgí a aquell qui fo anans
1Par 17,17
per açò m’has parlat sobre la casa
1Par 17,20
a tu, e no és altre Déu sinó tu,
1Par 17,20 de tots aquells que nós havem oyits
1Par 17,21
qual altra és axí com lo teu pobla
1Par 17,21
devant ell, cor ell desliurà aquell
1Par 17,21
cor ell desliurà aquell de la terra
1Par 17,24
e sia dit: “Lo Senyor
1Par 17,24 dit: “Lo Senyor de les compayes e
1Par 17,24
e de les virtuts, aquel és lo Déu
1Par 17,24
és lo Déu de Israell, e la casa
1Par 17,25
mon Déu, has revellat a la orella
1Par 17,25
açò lo teu serfs ha trobada fiance
1Par 17,27 27 e has comensat a beneyr la casa
1Par 18,1
aquells, e pres Geth e les filles
1Par 18,1
e pres Geth e les filles de aquell
1Par 18,2
2 E ferí Moab, enaxí que los fills
1Par 18,2
los fills de Moab fóran fets serfs
1Par 18,3
temps, vensé Daviu Adadàzer, rey
1Par 18,3 vensé Daviu Adadàzer, rey de Sabbà,
1Par 18,3 Adadàzer, rey de Sabbà, de la regió
1Par 18,3
axenplar son amperi dentrò al flom
1Par 18,4
a peu, e asgarrà tots los cavalls
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de una gent en altra e d’un regna an
de die lo seu salvament. 24 Recomtats a
de pobla, donats a nostro Senyor glòria e
de la landa denant nostro Senyor, cor ell
de les gens, per ço que nós confesem al
de Israell perdurablament.”» E tot lo
de nostro Senyor Asaph e sos frares, per
de nostro Senyor contínuament tots dies,
de Edithun, e Hozà. 39 E stablí Sadoch lo
de nostro Senyor en un alt loch qui era an
de l’holocaust contínuament, a matí e a
de nostro Senyor, la qual ell menà al
de Israel. 41 E aprés él, Heman e Ydicun e
de asturments a cantar a Déu. E féu los
de Eyditum éser portés. 43 E tot lo pobla
de cedre e la archa [*] de nostro Senyor
de nostro Senyor és desots las pells. 2 E
de aquel temps ansà que yo amené lo pobla
de huy, anans en tota horra, mudats los
de Israel. Donchs no parlé yo a u dels
de Israel, als quals yo havia menat que
de cedre?’ ” 7 Donchs tu parleràs axí ara
de les compayas diu açò: ‘Yo presí tu con
de Israell, 8 e yo fuy ab tu en qualque
de Israell [*]. 10 [*] e humilié tots los
de tos fills, e yo astabliré lo regna de
de aquells. 12 I ell adificarà a mi cassa,
de ell. 14 E yo astabliré aquel en la mia
de ton serfs en lo temps qui és
de tots aquells que nós havem oyits de les
de les nostres orelles. 21 E qual altra és
de Israell? Una solla gent en terra, a la
de la terra de Agipta. 22 E tu has posat
de Agipta. 22 E tu has posat lo teu pobla
de les compayes e de les virtuts, aquel és
de les virtuts, aquel és lo Déu de
de Israell, e la casa de Daviu, son serfs,
de Daviu, son serfs, astà devant ell.” 25
de ton serfs que tu adificarias a ell
de pregar denant tu. 26 Donchs, Senyor, tu
de ton serfs, que ell sia tostemps denant
de aquell de la mà dels feristeus. 2 E
de la mà dels feristeus. 2 E ferí Moab,
de Moab fóran fets serfs de Daviu e
de Daviu e donàran a ell dons. 3 En aquell
de Sabbà, de la regió de Hemath, con ell
de la regió de Hemath, con ell anà per
de Hemath, con ell anà per axenplar son
de Eufratres. 4 Donchs Daviu pres mill
de les carretes, dels quals ell astogà a
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1Par 18,5
1Par 18,5
1Par 18,7
1Par 18,8
1Par 18,8
1Par 18,8
1Par 18,8
1Par 18,9
1Par 18,9
1Par 18,9
1Par 18,10
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,12
1Par 18,12
1Par 18,15
1Par 18,15
1Par 18,16
1Par 18,16
1Par 18,17
1Par 18,17
1Par 18,17
1Par 19,1
1Par 19,2
1Par 19,2
1Par 19,2
1Par 19,2
1Par 19,3
1Par 19,3
1Par 19,4
1Par 19,4
1Par 19,4
1Par 19,6
1Par 19,6
1Par 19,6
1Par 19,6
1Par 19,6
1Par 19,7
1Par 19,7
1Par 19,7
1Par 19,7
1Par 19,9
1Par 19,9
1Par 19,9
1Par 19,9
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sos obs C carros. 5 E los sirienchs
per fer ajuda a Adàdag, rey
los qualls havían los servesialls
an Jerusalem. 8 E pres atrasí
8 E pres atrasí de Sabat e
Sabat e de Semín, qui éran ciutats
aram, del qual Selamó féu la «mar»
d’aram. 9 E com Tou, lo rey
Daviu havia vensuda tota la host
vensuda tota la host de Adàdag, rey
Adàdag, cor lo rey Tou era anamich
a nostro Senyor tots los vaxells
Senyor tots los vaxells de l’aur e
e l’aur lo qual lo rey havia pres
rey havia pres de les gens, axí com
de les gens, axí com de Idomea e
de Idomea e de Moab e dels fills
de Amon, e axí com dels feristeus e
e de Emalech. 12 E Abisay, fill
fill de Servià, ferí Edom en la val
a tot lo pobla. 15 E Joab, fill
sua host príncep. E Josefat, fill
los notaris. 16 E Sadoch, fill
fill de Achitop, e Achimàlech, fill
era ascrivà. 17 E Benaÿas, fill
fill de Joadè, era sobre sells
e dels fereseus. E los fills
-se que Neàs, rey dels fills
feré misericòrdia ab Hamon, fill
él sos misatges per aconortar a ell
per aconortar a ell de la mort
venguts en la terra dels fills
Hamon. 3 E los prínceps dells fills
a tu per aconortar tu per amor
lo cap e la barba als misatges
tellà’n a ells las lurs vestiduras
las lurs vestiduras de les natges
se’n tornasen. 6 E com los fills
d’ergent per logar a lur obs
logar a lur obs de Masopotònia e
lur obs de Masopotònia e de Síria e
e de Síria e de Maachà e
-na XXXII mília carretes e lo rey
venguts, ells ficàran lurs tendes
la part devers Medebà. E los fills
E los fills de Amon se ajustàran
dels forts hòmens. 9 E los fills
9 E los fills de Amon axíran
de defora e andresàran lur host
lur host de prop la porta
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de Damasch vengéran per fer ajuda a
de Sobà, mas Daviu vensé XXII mília hòmens
de Adàdag e portà aquells an Jerusalem. 8
de Sabat e de Semín, qui éran ciutats de
de Semín, qui éran ciutats de Adàdag, molt
de Adàdag, molt aram, del qual Selamó féu
de aram e les columnes e los vaxells d’
de Hemath, hach oyit que Daviu havia
de Adàdag, rey de Sobà, 10 ell tremès
de Sobà, 10 ell tremès Aram, son fill, all
de Adàdag. 11 E lo rey Daviu consegrà a
de l’aur e de l’argent [*] e l’aur lo
de l’argent [*] e l’aur lo qual lo rey
de les gens, axí com de Idomea e de Moab e
de Idomea e de Moab e dels fills de Amon,
de Moab e dels fills de Amon, e axí com
de Amon, e axí com dels feristeus e de
de Emalech. 12 E Abisay, fill de Servià,
de Servià, ferí Edom en la val de Silves,
de Silves, e havia-hi XVIII mília
de Servià, era sobra tota la sua host
de Aliüd, era sobra los notaris. 16 E
de Achitop, e Achimàlech, fill de
de Abitamar, éran preveres. E Isfusan era
de Joadè, era sobre sells de les legions
de les legions dels sereteus e dels
de Daviu astàvan primers a la mà del rey.
de Amon, morí e son fill Hamon regnà per
de Naàs, cor son para féu a mi
de la mort de son para, e con ells fóran
de son para, e con ells fóran venguts en
de Amon, per ço que ells aconortasen
de Amon dixéran a Hamon: –Tu cuydes que
de ton para? E no·t penses pas que los
de Daviu e tellà’n a ells las lurs
de les natges de ells antrò alls peus, e
de ells antrò alls peus, e despuys él los
de Emon vehéran que ells havían feta
de Masopotònia e de Síria e de Maachà e de
de Síria e de Maachà e de Sabà caretes e
de Maachà e de Sabà caretes e cavallers. 7
de Sabà caretes e cavallers. 7 E logàrande Machà e lo seu pobla. E com ells fóran
de la part devers Medebà. E los fills de
de Amon se ajustàran de lurs ciutats e
de lurs ciutats e vengéran a la batalla. 8
de Amon axíran de defora e andresàran lur
de defora e andresàran lur host de prop la
de prop la porta de la ciutat. E los reys
de la ciutat. E los reys qui hi éran
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1Par 19,10
que la batalla seria devant él e de la part derrera contra ell, ell alegí
1Par 19,10
ell, ell alegí los pus forts hòmens de tot lo pobla de Israell e anà contra
1Par 19,10
pus forts hòmens de tot lo pobla de Israell e anà contra los sirihenchs, 11
1Par 19,11
altra part del pobla desots la mà de Abisay, son frara. E axí ells anàran
1Par 19,11
E axí ells anàran contra los fills de Amon, 12 cor Joab dix: –Si los
1Par 19,12
seràs a mi en ajuda, e si los fills de Amon sobren a tu, yo seré a tu en
1Par 19,13
lo nostro pobla e per las ciutats de nostro Déus, e nostro Senyor fase a
1Par 19,15
aquells. 15 E com los fills de Amon vehéran que los asirienchs
1Par 19,16
ell era astat vensut per los fills de Israell, ell tramès sos misatges e féu
1Par 19,16
lo flom. E Safat hi era príncep de la cavaleria de Adàdag, era duch de
1Par 19,16
hi era príncep de la cavaleria de Adàdag, era duch de aquells. 17 E com
1Par 19,16 de la cavaleria de Adàdag, era duch de aquells. 17 E com açò fou denunciat a
1Par 19,17
a Daviu, ell ajustà tot lo pobla de Israel e pasà lo flom Gordà e vench
1Par 19,18 los asirienchs fusquéran a lo pobla de Israell. E Daviu aucís dels asirienchs
1Par 19,18
dels asirienchs VII mília hòmens de carretes e XL mília hòmens de peu, e
1Par 19,18
de carretes e XL mília hòmens de peu, e aucís Safat, príncep de la host.
1Par 19,18
de peu, e aucís Safat, príncep de la host. 19 E com los servens de Adàdag
1Par 19,19
de la host. 19 E com los servens de Adàdag vehéran que éran sobrats per los
1Par 19,19
que éran sobrats per los fills de Israel, ells vengéran a Deviu e
1Par 19,19
Síria no volch ajudar als fills de Amon. 20,Tit 1 Esdevench-se aprés
1Par 20,1
1 Esdevench-se aprés del cap de l’any, que·lls reys solen anar a
1Par 20,1
Joab agustà la sua host e la forsa de la sua cavaleria e degostà la terra
1Par 20,1
e degostà la terra dels fills de Amon. E despuys anà e asagà Rabat, e
1Par 20,2
pres e levà la corrona a Melchom de son cap, e trobà an aquella lo pes de
1Par 20,2
son cap, e trobà an aquella lo pes de un talent de or e moltes pedres
1Par 20,2
an aquella lo pes de un talent de or e moltes pedres presioses e féu-na
1Par 20,2
a si matex. I pres †lo pobla† de la ciutat. 3 E manà-se’n lo pobla
1Par 20,3
sobre ells serres e limes e trulls de clavells, clavellats de clavells per
1Par 20,3
e trulls de clavells, clavellats de clavells per rall, que tots fosen
1Par 20,3
a totes las ciutats dels fills de Amon. E depuys ell se’n tornà ab tot
1Par 20,4
en la qual ell aucís Sobocay de Huzach e Safay, del linatga de Rafaÿm,
1Par 20,4
de Huzach e Safay, del linatga de Rafaÿm, e humilià aquells. 5 Ell féu
1Par 20,5
feristeus, en la qual fou lo fill de Odach, fill de Salt, betlemites, e
1Par 20,5
la qual fou lo fill de Odach, fill de Salt, betlemites, e aucís [*] Goliath
1Par 20,5
e aucís [*] Goliath geteu, lo fust de la lansa del qual era axí gros com lis
1Par 20,5
lansa del qual era axí gros com lis de texidor. 6 E altra batalla esdevench an
1Par 20,6
XXIIII. E aquell era del linatga de Rafaÿm. 7 E aquest blastomà lo pobla de
1Par 20,7
7 E aquest blastomà lo pobla de Israell, e Jonatan, fill de Samaà,
1Par 20,7
pobla de Israell, e Jonatan, fill de Samaà, frare de Daviu, aucís aquell.
1Par 20,7
e Jonatan, fill de Samaà, frare de Daviu, aucís aquell. Aquests fóran
1Par 20,7
aucís aquell. Aquests fóran fills de Rafaÿm en Geth [*] i dels seus serfs.
1Par 21,1
1 Setan se levà contra lo pobla de Israell e ascomoch Daviu que ell
1Par 21,1
Daviu que ell nonbràs los fills de Israell. 2 E Daviu dix a Joab e als
1Par 21,2
pobles: –Anats e nonbrats lo pobla, de Bersabe entrò a Dan, e aportats lo
1Par 21,4
del rey val més que la paraula de Joab, e obtench açò. E com Joab axí
1Par 21,5
5 e donà a Deviu lo nonbra de aquells (ço és, dels fills d’Israell).
1Par 21,5
Israell). E fou trobat per nonbre de mill mília e C mília hòmens portans
1Par 21,5
aspasa, e hac-n’hi dels fills de Judà CCC LXXX mília hòmens conbatadors.
1Par 21,6
6 Mas ell no nonbrà los fills de Leví ne de Bengamín, per ço cor ell ho
1Par 21,6
ell no nonbrà los fills de Leví ne de Bengamín, per ço cor ell ho fera
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1Par 21,7
Senyor, per què ell ferí lo pobla de Israell. 8 E Daviu dix a nostro Senyor:
1Par 21,8
Jo·t prech que tu tolges lo peccat de ton serfs, cor yo he obrat molt
1Par 21,10
Senyor diu açò: ‘Yo do a tu lesta de tres coses, tu alix de aquestes tres
1Par 21,10
a tu lesta de tres coses, tu alix de aquestes tres aquella que tu volràs que
1Par 21,11
–Nostro Senyor diu açò: “Tu alig de tres coses la una, aquella que volràs:
1Par 21,12
en la tua terra e que l’àngell de nostro Senyor aucia los fills de
1Par 21,12
de nostro Senyor aucia los fills de Israell en totes lurs ciutats. Donchs,
1Par 21,13
val a mi que yo caga en les mans de nostro Senyor, per ço com les sues
1Par 21,14
pastilència sobra tot lo pobla de Israell e moríran del pobla de Israell
1Par 21,14
de Israell e moríran del pobla de Israell LXX mília persones. 15 E nostro
1Par 21,15
equí avant la tua mà. E l’àngell de nostro Senyor estava prop la era de
1Par 21,15 de nostro Senyor estava prop la era de Ornan jebuseu. 16 E Daviu lavà los ulls
1Par 21,16
lavà los ulls e vehé l’àngell de nostro Senyor qui astava entra lo sell
1Par 21,16
anclinats an terra, i éran vestits de salicis. 17 E dix Daviu a nostro
1Par 21,17
se torn contra mi e contra la casa de mon para, e que lo teu pobla no sia pas
1Par 21,18
no sia pas ferit. 18 E l’àngell de nostro Senyor menà a Gaad que ell dixés
1Par 21,18
un altar a nostro Senyor en la erra de Ornan jebuseu. 19 Ladonchs Daviu hi anà
1Par 21,19
li havia dit a ell per manement de la paraula de nostro Senyor. 20 E com
1Par 21,19
a ell per manement de la paraula de nostro Senyor. 20 E com Ornan hac
1Par 21,21
hac vist, ell axí a ell a carrera de la era e anclinà’s an terra e adorà1Par 21,22 Daviu dix a ell: –Dóna a mi lo loch de la tua era, per ço que yo adifich en
1Par 21,25
a Ornan per aquel loch DC sicles de argent de dret pes. 26 E adificà aquí
1Par 21,25 per aquel loch DC sicles de argent de dret pes. 26 E adificà aquí un altar a
1Par 21,28
Senyor hac ell axoyit en la era de Ornan jebuseu, él sacrificà aquí
1Par 21,29
aquí sacrificis. 29 E lo tebernacle de nostro Senyor que Moysès havia fet e
1Par 21,29
tempestat en una alta muntanya de Gabeon. 30 E Daviu no poch anar a l’
1Par 21,30
cor ell era astat aspeventat de trop gran pahor, cor él veé lo coltell
1Par 21,30
gran pahor, cor él veé lo coltell de l’àngell de nostro Senyor. 22,Tit 1
1Par 21,30
cor él veé lo coltell de l’àngell de nostro Senyor. 22,Tit 1 Daviu dix:
1Par 22,1
1 Daviu dix: –Aquesta és la casa de nostro Senyor, aquest altar és an
1Par 22,1
altar és an holocaust en lo pobla de Israell. 2 E ell menà que tots los
1Par 22,2 menà que tots los hòmens convertits de la terra de Israell fosen ajustats
1Par 22,2
los hòmens convertits de la terra de Israell fosen ajustats ensems. E ell
1Par 22,2
ajustats ensems. E ell astablí de aquells hòmens qui talasen péres ensems
1Par 22,2
que les pulisen, enaxí que la casa de nostro Senyor fos adificada. 3 Per què
1Par 22,3
aparalà molt ferro per los clavels de les portes, e per fer junchtures e
1Par 22,3
e armelles, e aparalà molt gran pes de aram meyns de nonbre, 4 e los futs de
1Par 22,3 aparalà molt gran pes de aram meyns de nonbre, 4 e los futs de cedre, qui no
1Par 22,4
aram meyns de nonbre, 4 e los futs de cedre, qui no podien éser astimats, los
1Par 22,4
quals los sidonienchs e los hòmens de Tir havían agustats a Daviu. 5 E Daviu
1Par 22,5
yo aperaleré totes les coses anans de la mia mort. [*] 6 E apellà Salamó son
1Par 22,6 qui adificàs una casa al Senyor Déu de Israell. 7 E Daviu dix a Sellamó: –[*]
1Par 22,7
7 E Daviu dix a Sellamó: –[*] de la mia volentat és astat que yo
1Par 22,9
devant mi. 9 Mas lo fill qui nexerà de tu serrà home molt reposat, cor yo feré
1Par 22,9
aquesta rahó ell serà apellat homa de pau, e yo li deré pau e repòs tots los
1Par 22,9
li deré pau e repòs tots los jorns de la sua vida. 10 E ell adificarà casa al
1Par 22,10
a ell an pare. Yo fermaré la cadira de son regna per sobra lo pobla de Israell
1Par 22,10
de son regna per sobra lo pobla de Israell perdurablament.” 11 Donchs, mon
1Par 22,11
ton Déu, axí com ell ho ha parlat de tu. 12 Nostro Senyor do a tu saviesa e
1Par 22,12
que tu pusques governar lo pobla de Israell e gordar la lix del Senyor ton
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1Par 22,13
1Par 22,14
1Par 22,14
1Par 22,14
1Par 22,15
1Par 22,15
1Par 22,15
1Par 22,17
1Par 22,18
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 23,1
1Par 23,1
1Par 23,2
1Par 23,3
1Par 23,3
1Par 23,4
1Par 23,4
1Par 23,4
1Par 23,4
1Par 23,4
1Par 23,8
1Par 23,9
1Par 23,9
1Par 23,9
1Par 23,10
1Par 23,10
1Par 23,12
1Par 23,13
1Par 23,13
1Par 23,14
1Par 23,14
1Par 23,14
1Par 23,15
1Par 23,16
1Par 23,17
1Par 23,17
1Par 23,18
1Par 23,19
1Par 23,20
1Par 23,21
1Par 23,21
1Par 23,22
1Par 23,23
1Par 23,24
1Par 23,24
1Par 23,24
1Par 23,24
1Par 23,24

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

que ell los ansenyàs al pobla
pobresa he aparalades las despeses
aparalades las despeses de la casa
mília talens d’ergent. E lo càrec
despeses. 15 E tu has molts mestres
de tellar péra, e has mestres
fusta e altres mestres molt savis
Daviu menà a tots los prínceps
és ab nós e ha donat a nós repòs
Senyor nostro Déu, enaxí la archa
Déu, enaxí la archa de la amistanse
an la casa qui és adificada al nom
23,Tit 1 Donchs Daviu fo vel e ple
son fill, rey sobre lo pobla
[*] e los preveres e los fills
e los fills de Leví. 3 E los fills
E los fills de Leví fóran nonbrats
trobats XXVIII mília hòmens. 4 E
alets e depertits an lo servey
e depertits an lo servey de la casa
Senyor XXIIII mília, e hac-n’hi
mília, e hac-n’hi de prebots e
E Gerson e Leedan e Semeý. 8 Fills
Joell, aquests tres. 9 Fóran fills
Arram; aquests tres fóran prínceps
tres fóran prínceps de les compayas
compayas de Lehedan. 10 E los fills
e Banan; aquets IIII fóran fills
compaya e an una casa. 12 Los fills
e fóran IIII e. 13 Los fills
la sua custuma, e que beneýs lo nom
ell perdurablament. 14 E los fills
14 E los fills de Moysès, home
de Déu, fóran nonbrats an lo trip
an lo trip de Leví. 15 Los fills
Gerson e Eliàtser. 16 Los fills
lo primer fo Sobuel. 17 E los fills
no hac altres fills, mas los fills
fortment montiplicats. 18 Los fills
fo lo primer. 19 E los fills
Jetran, lo quart. 20 Los fills
Jasià, lo segon. 21 Los fills
e fóran Moolí e Mosí. Los fills
hac fills, mas filles. E los fills
aqueles per mulers. 23 E los fills
Jeremich. 24 Aquests fóran los fils
per lur orda e per lo nonbra
caps qui fèyan les obres del servei
les obres del servei de la casa
servei de la casa de nostro Senyor

SEVILLA: 1PAR

de Ysraell. Conforte’t e fé beronilment,
de la casa de nostro Senyor, C mília
de nostro Senyor, C mília talens d’aur e
de l’aram e del ferro és munt que no pot
de tellar péra, e has mestres de fusta e
de fusta e altres mestres molt savis de
de totes arts per fer tota obra 16 en aur
de Ysraell que ells ajudasen a Salamó son
de totes parts e ha liurats tots nostros
de la amistanse de nostro Senyor hi sia
de nostro Senyor hi sia dedins mesa e los
de nostro Senyor. 23,Tit 1 Donchs Daviu
de dies, e astablí Selemó, son fill, rey
de Israell, 2 e ajustà tots los prínceps
de Leví. 3 E los fills de Leví fóran
de Leví fóran nonbrats de XX anys an
de XX anys an amunt, e fóran trobats
de aquests foren alets e depertits an lo
de la casa de nostro Senyor XXIIII mília,
de nostro Senyor XXIIII mília, e hac-n’
de prebots e de jutges VI mília, 5 e hacde jutges VI mília, 5 e hac-n’hi IIII
de Leedan, fóran prínceps Jadiell e Serram
de Semeý e fóran prínceps Salamenich,
de les compayas de Lehedan. 10 E los fills
de Lehedan. 10 E los fills de Semeý: Lech
de Semeý: Lech e Zizà e Jaús e Banan;
de Semeý. 11 E Élech era lo primer e Zizà
de Caath fóran Anram e Ysaach e Hebron e
de Amram fóran Aron e Moysès. E Aron fou
de ell perdurablament. 14 E los fills de
de Moysès, home de Déu, fóran nonbrats an
de Déu, fóran nonbrats an lo trip de Leví.
de Leví. 15 Los fills de Moysès fóran
de Moysès fóran Gerson e Eliàtser. 16 Los
de Gerson lo primer fo Sobuel. 17 E los
de Ebèser: Robià fo lo primer; e Eliàtzer
de Tobià fóran molt fortment montiplicats.
de Ysachar: Salumith fo lo primer. 19 E
de Hebron: Zariau fo lo primer; Amarias fo
de Uriell: Michà fou lo primer; Jasià, lo
de Merarí cantaven e fóran Moolí e Mosí.
de Moolí fóran Aleatzar e Cis. 22 E
de Sis [*] preséran aqueles per mulers. 23
de Musí foren [*] Moli e Èder e Jeremich.
de Leví en lurs linatges e an lurs
de tots los caps qui fèyan les obres del
de la casa de nostro Senyor de XX anys an
de nostro Senyor de XX anys an amunt. 25 E
de XX anys an amunt. 25 E Daviu dix:
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1Par 23,26
perdurablament. 26 No serà de l’ofici dels fills de Leviy que ells
1Par 23,26
26 No serà de l’ofici dels fills de Leviy que ells porten d’equí avant lo
1Par 23,27
27 Cor lo nonbre dels fills de Leví serà comtat de XX anyns an amunt,
1Par 23,27
dels fills de Leví serà comtat de XX anyns an amunt, segons los derers
1Par 23,27 amunt, segons los derers menemens de Daviu. 28 E seran sots la mà dels fills
1Par 23,28
28 E seran sots la mà dels fills de Aron en lo servey de la cassa de nostro
1Par 23,28
mà dels fills de Aron en lo servey de la cassa de nostro Senyor, en los
1Par 23,28
de Aron en lo servey de la cassa de nostro Senyor, en los vestiments, en
1Par 23,28
en les finestras e en loch de la purificació e an lo sentuari e an
1Par 23,28
les obres del servey del templa de nostro Senyor. 29 E los preveras seran
1Par 23,29
consegrats e sobre lo sacrifici de la sèmola e sobre los crespells e sobre
1Par 23,30
e sobra tota càrega. 30 E los fills de Leví estían al matí a confesar e a
1Par 23,31
an la oferena dels sacrificis de la casa de nostro Senyor, com an los
1Par 23,31
oferena dels sacrificis de la casa de nostro Senyor, com an los disaptes e an
1Par 23,31
lo nonbre e segons los sacrificis de cascuna cosa contínuament devant nostro
1Par 23,32
les observacions del tebernacle de la amistance e la costuma del sentuari
1Par 23,32
sentuari e la observació dels fills de Aron, lurs frares, que ells administren
1Par 23,32
que ells administren en la casa de nostro Senyor. 24,Tit 1 Aquestes parts
1Par 24,1
1 Aquestes parts seran alls fills de Aron. Los fills de Aron fóran Nedap e
1Par 24,1
seran alls fills de Aron. Los fills de Aron fóran Nedap e Abiüd e Aleatzar e
1Par 24,2
2 E Nedap e Abiüd moriren meyns de fills anans que lur para, e Eleatzar e
1Par 24,2
para, e Eleatzar e Ytamar usàran de ofici de prevera. 3 E Daviu departí
1Par 24,2
e Eleatzar e Ytamar usàran de ofici de prevera. 3 E Daviu departí aquells, so
1Par 24,3
aquells, so és, Sadoch, dels fills de Aleatzar, e Achimàlech, dels fills de
1Par 24,3
Aleatzar, e Achimàlech, dels fills de Ytamar, segons lur die e segons lur
1Par 24,4
e segons lur servey. 4 E los fills de Aleatzar fóran atrobats molt més an
1Par 24,4
molt més an prínceps que los fills de Ytamar, e ell departí aquells, ço és,
1Par 24,4
departí aquells, ço és, als fills de Aleatzar, XVI prínceps per lurs
1Par 24,4
per lurs compayes, e als fills de Ytamar per lurs compayes e per lurs
1Par 24,5
del santuari e los prínceps de la casa de Déu éran aytanbé de la casa
1Par 24,5
santuari e los prínceps de la casa de Déu éran aytanbé de la casa de Aleatzar
1Par 24,5
de la casa de Déu éran aytanbé de la casa de Aleatzar com dels fills de
1Par 24,5 casa de Déu éran aytanbé de la casa de Aleatzar com dels fills de Ytamar. 6 E
1Par 24,5
la casa de Aleatzar com dels fills de Ytamar. 6 E Samaÿas, fill de Nathanael,
1Par 24,6
fills de Ytamar. 6 E Samaÿas, fill de Nathanael, ascrivà de la Lig, linatga
1Par 24,6
Samaÿas, fill de Nathanael, ascrivà de la Lig, linatga de Leví, descrisch
1Par 24,6
ascrivà de la Lig, linatga de Leví, descrisch aquels denant lo rey e
1Par 24,6
lo rey e denant los prínceps [*] de les compayas, dels preveras e dels
1Par 24,6
dels preveras e dels fills de Leví. E descrisch una casa qui era
1Par 24,6
sobra totes les altres dels fills de Aleatzar, e una altra casa que havia
1Par 24,6
desots si tots los altros fills de Ytamar. 7 La primera sort exí a
1Par 24,19
con ells antraven en la casa de Déu segons lur costuma sots la mà de
1Par 24,19 Déu segons lur costuma sots la mà de Aron, para de ells, axí com lo Senyor
1Par 24,19
costuma sots la mà de Aron, para de ells, axí com lo Senyor Déu de Israell
1Par 24,19 para de ells, axí com lo Senyor Déu de Israell ho menà. 20 E Subael, fill de
1Par 24,20
Israell ho menà. 20 E Subael, fill de Jedià, era príncep dels fills de Leví
1Par 24,20
de Jedià, era príncep dels fills de Leví qui éran astats romasos e dels
1Par 24,20
éran astats romasos e dels fills de Amram [*]. 21 E Jesias era príncep dels
1Par 24,21
21 E Jesias era príncep dels fills de Tobias. 22 E Ysaans e Salamoch [*]. 23
1Par 24,24
Zechinon, lo quart. 24 Lo fill de Osiell fo Michà, lo fill de Michà fo
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1Par 24,24
Lo fill de Osiell fo Michà, lo fill
1Par 24,25
fill de Michà fo Samir, 25 lo frare
1Par 24,25
lo frare de Michà fo Jesià, e fill
1Par 24,26
fill de Jesià, Sacharias. 26 Fills
1Par 24,26
foren Moolí e Musí, e lo fill
1Par 24,27
Josiam fo Bechnon. 27 E los fills
1Par 24,28
e Jacur e Hebrí. 28 E Moolí, fill
1Par 24,29
qui no havia fills. 29 E lo fill
1Par 24,30
de Cis fo Gereniel. 30 Los fills
1Par 24,30
e Jerimuth. Aquests fóran fills
1Par 24,30
fills de Leví segons lurs casas
1Par 24,31
sorts contra sos frares, fills
1Par 24,31
Achimàlech e devant los prínceps
1Par 24,31
dells preveras e dells fills
1Par 25,1
1 Donchs Daviu e los mestres
1Par 25,1
departíran an lo servey els fills
1Par 25,1
an lo servey els fills de Asaf,
1Par 25,2
era a ells asignat. 2 Dels fills
1Par 25,2
e Natanià e Aserella. Los fills
1Par 25,2
de Asaf profetitzàran sots la mà
1Par 25,3
lo rey. 3 E Ydathun: e los fills
1Par 25,3
e Machanàs, e fóran [*] sots la mà
1Par 25,4
nostro Senyor Déu. 4 E los fills
1Par 25,5
Masioth. 5 Tots aquests fóran fills
1Par 25,5
qui vèyan lo rey en les paraules
1Par 25,6
6 Tots aquests fóran sots la mà
1Par 25,6
lur para per cantar an lur templa
1Par 25,6
an seltiris e an rautes e an servey
1Par 25,6
e an rautes e an servey de la casa
1Par 25,6
de la casa de nostro Senyor e
1Par 25,7
e Yditun e Haman. 7 E lo nonbre
1Par 25,7
lurs frares qui ansenyaven lo cant
1Par 25,9
primera sort exí a Josep, qui era
1Par 26,1
1 Lo departiment [*] dels fills
1Par 26,4
e Elmasay fo lo VII. 4 E los fills
1Par 26,6
Samaÿas hach fills e fóran prebots
1Par 26,7
forts hòmens. 7 Donchs, los fills
1Par 26,8
8 Tots aquests fóran dels fils
1Par 26,8
hòmens a servir, e fóran LXXII
1Par 26,9
LXXII de Obedon. 9 E los fills
1Par 26,10
i éran XVIII. 10 De los fills
1Par 26,10
fills de Hozà, ço és a saber, fills
1Par 26,11
tots aquests fóran fills e frares
1Par 26,12
an portés que fosen tots prínceps
1Par 26,12
qui administrasen en la cassa
1Par 26,13 grans per lurs compayes en cascuna
1Par 26,14
portes. 14 Donchs la sort qui era
1Par 26,15
e a sos fills, en la quall partida
1Par 26,16
a la part devers soll ponent,
1Par 26,16 la porta qui mena hom a la carrera

SEVILLA: 1PAR

de Michà fo Samir, 25 lo frare de Michà fo
de Michà fo Jesià, e fill de Jesià,
de Jesià, Sacharias. 26 Fills de Merarí
de Merarí foren Moolí e Musí, e lo fill de
de Josiam fo Bechnon. 27 E los fills de
de Merarí fóran Osiam e Seení e Jacur e
de Aleatzar, qui no havia fills. 29 E lo
de Cis fo Gereniel. 30 Los fills de Musí
de Musí fóran Meolí, Àder e Jerimuth.
de Leví segons lurs casas de lurs
de lurs compayes. 31 E aquests meséran
de Aron, denant lo rey Daviu e denant
de les compayas dells preveras e dells
de Leví; aytanbé los menors com los magós
de la host departíran an lo servey els
de Asaf, de Heman e Ydicum, los quals
de Heman e Ydicum, los quals profetitzàran
de Asaf fóran Sacur e Josep e Natanià e
de Asaf profetitzàran sots la mà de Asaf
de Asaf prop lo rey. 3 E Ydathun: e los
de Yditun fóran Golias [*] e Jesias e
de lur para Ydithun, los quals cantaven
de Heman fóran Bechà e Mathanià, Oziel,
de Heman, qui vèyan lo rey en les paraules
de Déu per exelsar lo seu corn. E Déus
de lur para per cantar an lur templa de
de nostro Senyor; e ells éran depertits en
de la casa de nostro Senyor e de prop lo
de nostro Senyor e de prop lo rey, Asaf e
de prop lo rey, Asaf e Yditun e Haman. 7 E
de aquests ab lurs frares qui ansenyaven
de nostro Senyor, ço és a seber, tots los
de Asaf; e la segona, a Golias e a sos
de Corrè fo Mesellemias [*] 2 [*] e
de Obedom: Samaÿas fo lo primer engenrat,
de lurs compayas, cor ells éran molt forts
de Samaÿas fóran Othim e Rafael e Obediel
de Obedom; ells e lurs fills e lurs frares
de Obedon. 9 E los fills de Masamias e
de Masamias e lurs frares fóran molt forts
de Hozà, ço és a saber, fills de Merarí,
de Merarí, fo príncep Ceerí, cor ell no
de Hozà, e fóran XIII. 12 E fóran
de les guardes, qui administrasen en la
de nostro Senyor, axí com lurs frares. 13
de les portes. 14 Donchs la sort qui era
de la part devés orient caech a Samaÿas, e
de la cassa era lo consell dels vells. 16
de prop la porta qui mena hom a la carrera
de la pugada, e és aquí la guàrdia contra
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1Par 26,17
contra la guàrdia. 17 E VI fills de Leví estaven devers la porta d’orient,
1Par 26,17
devers la porta d’orient, e de la part devers agilló estaven IIII e
1Par 26,18
e dos. 18 En las seŀles dels portés de la part devers ponent ne astàvan quatra
1Par 26,18
quatra en la carrera e axí éran de dos an dos per lurs seles. 19 Aquests
1Par 26,19
dels portés, dels fills de Corrè e de Merarí. 20 E Echias era
1Par 26,19
dels portés, dels fills de Corrè e de Merarí. 20 E Echias era sobra los
1Par 26,20
20 E Echias era sobra los tressaus de la casa de nostro Senyor e sobra los
1Par 26,20
era sobra los tressaus de la casa de nostro Senyor e sobra los vaxells dells
1Par 26,21
vaxells dells sants. 21 Los fills de Lehedan e los fills de Gerson [*] fóran
1Par 26,21
21 Los fills de Lehedan e los fills de Gerson [*] fóran prínceps de les
1Par 26,21
fills de Gerson [*] fóran prínceps de les compayas de Leedan e Gerson e
1Par 26,21 [*] fóran prínceps de les compayas de Leedan e Gerson e Gehieli. 22 E los
1Par 26,22
e Gerson e Gehieli. 22 E los fills de Jehieli, Zacrí e Joell, son frara,
1Par 26,22
son frara, sobra los tresaurs de la casa de nostro Senyor, 23 e fóran
1Par 26,22
sobra los tresaurs de la casa de nostro Senyor, 23 e fóran sobra los
1Par 26,23
Senyor, 23 e fóran sobra los fills de Amram e de Saart e de Hebron e de
1Par 26,23
e fóran sobra los fills de Amram e de Saart e de Hebron e de Zeziell. 24 E
1Par 26,23
los fills de Amram e de Saart e de Hebron e de Zeziell. 24 E Subael, fill
1Par 26,23 de Amram e de Saart e de Hebron e de Zeziell. 24 E Subael, fill de Gerson,
1Par 26,24
e de Zeziell. 24 E Subael, fill de Gerson, fill de Musi, era [*] del
1Par 26,24
24 E Subael, fill de Gerson, fill de Musi, era [*] del tresor. 25 E son
1Par 26,25
per nom Rabià, e Asaÿas fo fill de Rabià, e Jorram fo fill de Asaÿas, e
1Par 26,25
fo fill de Rabià, e Jorram fo fill de Asaÿas, e Zechrí fo fill de Joram, e
1Par 26,25
fo fill de Asaÿas, e Zechrí fo fill de Joram, e Zolimech fo fill de Zerhú. 26
1Par 26,25
fill de Joram, e Zolimech fo fill de Zerhú. 26 Aquest Selimoth e sos frares
1Par 26,26
sos frares fóran sobra los tressòs de ells [*], los quals santifichà lo rey
1Par 26,26
lo rey Deviu, e fóran prínceps de compayas e conestables e duchs de la
1Par 26,26 de compayas e conestables e duchs de la host, e fóran magoralls. 27 De les
1Par 26,27
De les batalles e dels gorniments de les batales que ells havían consegrats
1Par 26,27
e fóran sobra la vaxella de nostro Senyor. 28 Totes aquestes coses
1Par 26,28
Samuel lo veent e Saül, fill de Sis, e Abner, fill de Ner, e Joab, fill
1Par 26,28
e Saül, fill de Sis, e Abner, fill de Ner, e Joab, fill de Servià. Tots
1Par 26,28
e Abner, fill de Ner, e Joab, fill de Servià. Tots aquests santificàran
1Par 26,28
aquestes coses per la mà de Lemich e per son frara. 29 Senias era
1Par 26,29
29 Senias era sobra los fills de Isaart, e sos fills éran sobre les
1Par 26,29
obres qui·s fèyan sobra la part de defora per los fills de Israell a
1Par 26,29
la part de defora per los fills de Israell a enseyar e a jutgar éls. 30
1Par 26,30
e a jutgar éls. 30 Dels fills de Hebron fóran Hasabias e Sabias e los
1Par 26,30 DCC. Aquests fóran sobra lo pobla de Israel ultra lo flum Jordà, de la part
1Par 26,30
de Israel ultra lo flum Jordà, de la part devers ponent, en totes les
1Par 26,30
devers ponent, en totes les obres de nostro Senyor e an lo servey del rey.
1Par 26,31
31 E Azaries fo príncep dels fills de Hebron segons lurs compayas e segons
1Par 26,31
linatges. En lo XL any del regna de Daviu fóran comtats e fóran atrobats
1Par 26,32
Galaad. 32 E lurs frares, qui éran de molt fort adat, e fóran dos mília e DCC
1Par 26,32
e fóran dos mília e DCC prínceps de compayas. E Daviu posà aquests sobre
1Par 26,32
Daviu posà aquests sobre los fills de Rubèn e sobre los fills de Gaad e sobra
1Par 26,32
fills de Rubèn e sobre los fills de Gaad e sobra lo mix trip de Manasès en
1Par 26,32
fills de Gaad e sobra lo mix trip de Manasès en tot lo servey de Déu e del
1Par 26,32
trip de Manasès en tot lo servey de Déu e del rey. 27,Tit 1 Los fills de
1Par 27,1
Déu e del rey. 27,Tit 1 Los fills de Israel, segons lur nonbre, qui fóran
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1Par 27,1
lur nonbre, qui fóran prínceps
1Par 27,1 qui antraven e qui axían cascun mes
1Par 27,2
mília hòmens. 2 Siboaam, fill
1Par 27,3
mília hòmens. 3 E era dels fils
1Par 27,3
E era dels fils de Fares e príncep
1Par 27,3
e príncep de tots los prínceps
1Par 27,4
lo qual governava una pertida
1Par 27,4
governava una pertida de la host
1Par 27,5
de XXIIII milés. 5 Beneas, fill
1Par 27,5
de Joadès, lo prevera, era duch
1Par 27,7
any era lo quart mes Asaell, frare
1Par 27,7
e Zabadias, son fill, era aprés
1Par 27,8
XXIIII mília hòmens. 8 Samahoth
1Par 27,9
an lo VI mes era Hyram, fill
1Par 27,9
lo VI mes era Hyram, fill de Accès
1Par 27,10 VII príncep e lo VII mes era Helas
1Par 27,10
mes era Helas de Faŀló, dels fills
1Par 27,11 príncep en lo VIII mes era Sobocar
1Par 27,11 era Sobocar de Hasach, del linatge
1Par 27,12
príncep en lo VIIII mes Abiàzer
1Par 27,12
Abiàzer de Anathoch, del linatga
1Par 27,13 Lo X príncep en lo X mes era Maray,
1Par 27,13
era Maray, de Nerofat, del linatga
1Par 27,14 XI príncep en lo XI mes era Beneÿas
1Par 27,14
era Beneÿas de Faracot, dels fills
1Par 27,15
príncep en lo XII mes era Hoaldià
1Par 27,15 era Hoaldià de Netofat, del linatga
1Par 27,16
mília hòmens. 16 Sobre los trips
1Par 27,16
ço és a seber, sobra los fills
1Par 27,16
fills de Rubèn, era Aliàtzer duch
1Par 27,16
duch de Zecrí; sobre los fills
1Par 27,16
de Simeon era duch Safarias, fill
1Par 27,17
fill de Maachà; 17 sobre los fills
1Par 27,17
de Leví era duch Hasabias, fill
1Par 27,17
fill de Tamel; sobre los fills
1Par 27,18
príncep Sadoch; 18 sobra los fills
1Par 27,18
de Judà era príncep Eliüd, frara
1Par 27,18
frara de Daviu; sobre los fills
1Par 27,18
de Yssachar era príncep Amrí, fill
1Par 27,19
fill de Micael; 19 sobre los fills
1Par 27,19 Sebulon era príncep Yesmeÿas, fill
1Par 27,19
fill de Abdias; sobre los fills
1Par 27,19 Neptalín era príncep Jeramuth, fill
1Par 27,20
fill de Oziel; 20 sobre los fills
1Par 27,20
de Efraÿm era príncep Ozee, fill
1Par 27,20
fill de Ozazín; sobre lo mix trip
1Par 27,20
de Manasès era príncep Joell, fill
1Par 27,21 de Fadaÿas; 21 e sobre los mix trip
1Par 27,21
en Galaad era príncep Jaddó, fill
1Par 27,21
fill de Zacarias; sobra los fills
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de compayas e conestables e senescals e
de l’any, là on era cascun era sobra
de Sabdiel, era sobra la primera compaya
de Fares e príncep de tots los prínceps de
de tots los prínceps de la host en lo
de la host en lo primer mes. 4 Achites
de la host de XXIIII milés. 5 Beneas, fill
de XXIIII milés. 5 Beneas, fill de Joadès,
de Joadès, lo prevera, era duch de la
de la tersa compaya en lo ters mes, e
de Joab, e Zabadias, son fill, era aprés
de ell, e havían an lur compaya XXIIII
de Zezaares era lo V príncep en lo V mes,
de Accès de Tachnà, e havia an la sua
de Tachnà, e havia an la sua compayia
de Faŀló, dels fills de Efraÿm, e havia an
de Efraÿm, e havia an la sua compayia
de Hasach, del linatge de Sèray, e havia
de Sèray, e havia an la sua compayia
de Anathoch, del linatga de Bengamí, e
de Bengamí, e havia an la sua compayia
de Nerofat, del linatga de Sèray, e havia
de Sèray, e havia an la sua compaya XXIIII
de Faracot, dels fills de Efraÿm, e havia
de Efraÿm, e havia an la sua compayia
de Netofat, del linatga de Gotoniell, e
de Gotoniell, e havia an la sua compayia
de Israel, ço és a seber, sobra los fills
de Rubèn, era Aliàtzer duch de Zecrí;
de Zecrí; sobre los fills de Simeon era
de Simeon era duch Safarias, fill de
de Maachà; 17 sobre los fills de Leví era
de Leví era duch Hasabias, fill de Tamel;
de Tamel; sobre los fills de Aron era
de Aron era príncep Sadoch; 18 sobra los
de Judà era príncep Eliüd, frara de Daviu;
de Daviu; sobre los fills de Yssachar era
de Yssachar era príncep Amrí, fill de
de Micael; 19 sobre los fills de Sebulon
de Sebulon era príncep Yesmeÿas, fill de
de Abdias; sobre los fills de Neptalín era
de Neptalín era príncep Jeramuth, fill de
de Oziel; 20 sobre los fills de Efraÿm era
de Efraÿm era príncep Ozee, fill de
de Ozazín; sobre lo mix trip de Manasès
de Manasès era príncep Joell, fill de
de Fadaÿas; 21 e sobre los mix trip de
de Manasès en Galaad era príncep Jaddó,
de Zacarias; sobra los fills de Benjamín
de Benjamín era príncep Josiell, fill de
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1Par 27,21
Benjamín era príncep Josiell, fill de Abner; 22 sobre los fills de Dan era
1Par 27,22
fill de Abner; 22 sobre los fills de Dan era príncep Ezriel, fill de Jeroam.
1Par 27,22
de Dan era príncep Ezriel, fill de Jeroam. Aquests fóran los prínceps dels
1Par 27,22
fóran los prínceps dels fills de Israell. 23 E Daviu no volch nonbrar
1Par 27,23 23 E Daviu no volch nonbrar aquells de XX anys an aval, per ço con nostro
1Par 27,23
dit que ell muntiplicaria lo pobla de Israell axí com les astelles del cell.
1Par 27,24
del cell. 24 E com Joab, fill de Servià, hac ells comensats a nonbrar e
1Par 27,24
no havia complit sobre açò, la ira de Déu vench sobra los fills de Israell, e
1Par 27,24
la ira de Déu vench sobra los fills de Israell, e per açò lo nonbre de aquells
1Par 27,24
de Israell, e per açò lo nonbre de aquells qui éran astats nonbrats no fo
1Par 27,25
los tresaus del rey fo Asmoth, fill de Adiel, e Jonetan, fill de Ozias, era
1Par 27,25
fill de Adiel, e Jonetan, fill de Ozias, era sobre aquels tresaus qui
1Par 27,26
e an les torres. 26 E Ozií, fill de Chelup, era sobra las obres groses e
1Par 27,27 qui leuraven la terra; 27 e Samaÿas de Romath era sobre los leuradors de las
1Par 27,27
de Romath era sobre los leuradors de las viyas, e Zebdias de Aphot era sobra
1Par 27,27
leuradors de las viyas, e Zebdias de Aphot era sobra los selers del vin. 28
1Par 27,28
los selers del vin. 28 E Balanam de Gadarith era sobra los olivars e sobre
1Par 27,29
on astava l’oliy. 29 E Saratiar de Saran era prebost sobre las bístias qui
1Par 27,29
qui pexían an Sarona; e Safat, fill de Adlí, era sobra los bous qui éran en
1Par 27,30
qui éran en las valls. 30 E Ubill de Ysmaeel era sobra los camels. E Jaadias
1Par 27,30
era sobra los camels. E Jaadias de Meronath era sobra los àsens. 31 E
1Par 27,31
era sobra los àsens. 31 E Jasís de Agaren era sobra los bous. Tots aquests
1Par 27,31
bous. Tots aquests fóran prínceps de la riquesa del rey Daviu. 32 E Jonatan,
1Par 27,32 del rey Daviu. 32 E Jonatan, avonclo de Daviu, era conseller e hom poderós e
1Par 27,32
hom ben letrat. Él e Jael, fill de Hachamon, éran ab los fills del rey. 33
1Par 27,33
era conseler del rey, e Cuchí de Araach era amich del rey. 34 E aprés
1Par 27,34
E aprés Achitòfel fou Joiadà, fill de Beneÿas, e Abiatar. E Joab era príncep
1Par 27,34
e Abiatar. E Joab era príncep de tota la host del rey. 28,Tit 1 Donchs
1Par 28,1
Daviu apellà tots los prínceps de Israell e los duchs dels trips e los
1Par 28,1
los duchs dels trips e los prebots de les compayes, los quals ministraven al
1Par 28,1
los molt forts qui éran an la host de Jerusalem. 2 Com lo rey fo levat e
1Par 28,2
Senyor, en la qual astegés la archa de la amistance de nostro Senyor e lo siti
1Par 28,2
astegés la archa de la amistance de nostro Senyor e lo siti dels peus de
1Par 28,2
nostro Senyor e lo siti dels peus de nostro Déu. E yo he aparalades totes
1Par 28,4
sanch.” 4 »Mas lo Senyor Déus de Israell ha mi alet de tota la casa de
1Par 28,4
Senyor Déus de Israell ha mi alet de tota la casa de mon para, per ço que yo
1Par 28,4
Israell ha mi alet de tota la casa de mon para, per ço que yo fos rey sobre
1Par 28,4
ço que yo fos rey sobre lo pobla de Ysraell perdurablament; e ha alets
1Par 28,4
e ha alets prínceps del trip de Judà, e ha aleta de la casa de Judà la
1Par 28,4
del trip de Judà, e ha aleta de la casa de Judà la casa de mon para, e
1Par 28,4
trip de Judà, e ha aleta de la casa de Judà la casa de mon para, e [*] ha elet
1Par 28,4
ha aleta de la casa de Judà la casa de mon para, e [*] ha elet mi an rey sobre
1Par 28,4
elet mi an rey sobre tot lo pobla de Ysrael. 5 E nostro Senyor ha donats a
1Par 28,5
que ell sega an la cadira del regna de nostro Senyor sobra lo pobla de Israel.
1Par 28,5
de nostro Senyor sobra lo pobla de Israel. 6 I ell ha dit a mi: “Salamó,
1Par 28,7
perdurablament si él persavera de fer los meus menements e los meus
1Par 28,8
e ascrutats tots los menements de nostro Senyor Déus, per ço que vós
1Par 28,8
aquela als vostros fills aprés de vós perdurablament. 9 E tu, Salamó, mon
1Par 28,9
mon fill, sàpies e coneges lo Déu de ton para e serveschas a ell de acabat
1Par 28,9
Déu de ton para e serveschas a ell de acabat cor e de volenterós coratga, cor
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1Par 28,9
e serveschas a ell de acabat cor e de volenterós coratga, cor nostro Senyor
1Par 28,9
cors e antén tots los pensaments de las pensas. Si tu serchas a él, tu·l
1Par 28,11
porxo e del templa e dels celers e de la canbra e dels lits en los lochs
1Par 28,11
e dels lits en los lochs amagats e de la casa de median 12 e de tots los
1Par 28,11
en los lochs amagats e de la casa de median 12 e de tots los palaus que él
1Par 28,12 amagats e de la casa de median 12 e de tots los palaus que él se havia
1Par 28,12 palaus que él se havia perpensats e de les finestres tot antorn en los
1Par 28,12
tot antorn en los tresaurs de la casa de nostro Senyor e an los
1Par 28,12
antorn en los tresaurs de la casa de nostro Senyor e an los tresaus dels
1Par 28,13
dels preveras e dels fills de Leví en totes les obres de la casa de
1Par 28,13
fills de Leví en totes les obres de la casa de nostro Senyor e an tots los
1Par 28,13
Leví en totes les obres de la casa de nostro Senyor e an tots los vaxells del
1Par 28,13
e an tots los vaxells del templa de nostro Senyor, 14 per pes d’aur per
1Par 28,14
per la diversitat dels vaxells e de les obres. 15 E donà aur per mesura als
1Par 28,15 donà aur per mesura als canalobres de làntea e las lus lanternas, enaxí que
1Par 28,15
donà pes d’ergent per diversitat de masura de cascun canalobra e de les
1Par 28,15
d’ergent per diversitat de masura de cascun canalobra e de les lanternas,
1Par 28,15
de masura de cascun canalobra e de les lanternas, atresí dels canelobres
1Par 28,15
lanternas, atresí dels canelobres de argent e de lurs lanternes. 16 E donà1Par 28,15
atresí dels canelobres de argent e de lurs lanternes. 16 E donà-li a mesura
1Par 28,16
16 E donà-li a mesura aur a obs de la taule de preposició, e atresí li
1Par 28,16
-li a mesura aur a obs de la taule de preposició, e atresí li donà argent a
1Par 28,17
lehonets d’aur, segons la calitat de masura, ço és, un pes entra la u lehó e
1Par 28,17
·trasí ell donà a ell diversos pes de argent en los lahons de argent. 18 E
1Par 28,17
pes de argent en los lahons de argent. 18 E donà aur molt pur a l’
1Par 28,18
hom cremava l’ansens, per ço que de aquell fos feta semblance de carreta de
1Par 28,18 ço que de aquell fos feta semblance de carreta de àngells qui astesésan lurs
1Par 28,18
fos feta semblance de carreta de àngells qui astesésan lurs ales e qui
1Par 28,18
lurs ales e qui cobrisen la archa de la amistance de nostro Senyor. 19
1Par 28,18
cobrisen la archa de la amistance de nostro Senyor. 19 «Totes aquestes coses
1Par 28,19
desús dites, eles vengéran a mi de la mà de nostro Senyor ascrites, per ço
1Par 28,19
dites, eles vengéran a mi de la mà de nostro Senyor ascrites, per ço que yo
1Par 28,19
ço que yo antenés totes les obres de l’axemplar.» 20 E Daviu dix a Salamó,
1Par 28,20
acabade tota la obra del servey de la casa de nostro Senyor. 21 Vet que
1Par 28,20
tota la obra del servey de la casa de nostro Senyor. 21 Vet que los
1Par 28,21
dels preveras e dels fills de Leví en tota la obra del servey de la
1Par 28,21
de Leví en tota la obra del servey de la casa de nostro Senyor seran ab tu e
1Par 28,21
tota la obra del servey de la casa de nostro Senyor seran ab tu e són
1Par 29,2
he aparalades totes las despeses de la casa de mon Déu, ço és, [*] aram per
1Par 29,2
totes las despeses de la casa de mon Déu, ço és, [*] aram per fer los
1Par 29,2
ço és, [*] aram per fer los vaxells de aram, e ferra als vaxells de ferra, e
1Par 29,2
de aram, e ferra als vaxells de ferra, e fusts als vaxells de fusts, e
1Par 29,2
de ferra, e fusts als vaxells de fusts, e pedres de diverses colors, e
1Par 29,2
als vaxells de fusts, e pedres de diverses colors, e totes péres
1Par 29,2
péres precioses e moltes pedres de marbra [*] e molt abondament. 3 E part
1Par 29,3
açò yo do argent e aur an lo templa de mon Déu, lo qual yo he ofert en lo
1Par 29,3
lo qual yo he ofert en lo templa de mon Déu de ço qui era meu pròpiament,
1Par 29,3 yo he ofert en lo templa de mon Déu de ço qui era meu pròpiament, enfora
1Par 29,4
4 ço és, III mília talens d’aur de Ofir e VII mília talens de argent
1Par 29,4
d’aur de Ofir e VII mília talens de argent provat per deurar las perets del
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1Par 29,5
obra d’aur e là on haurà obra
1Par 29,5
las obres qui seran aquí sían fetes
1Par 29,5
dels mestres. E si algú hi ofer
1Par 29,6
a nostro Senyor. 6 Los prínceps
1Par 29,6
compayes e los pròmens dels trips
1Par 29,6
prínceps dels prínceps sien curosos
1Par 29,7
talens d’aur e X mília [*] talens
1Par 29,7
[*] talens de argent e XVIII mília
1Par 29,7
e XVIII mília de aram e C mília
1Par 29,8
ells les donàran en lo tresaur
1Par 29,8
de [*] nostro Senyor per la mà
1Par 29,8
nostro Senyor per la mà de Jaiel
1Par 29,9
s’elegrà com ells prometían vot
1Par 29,9
cor; e lo rey Daviu se n’alegrà
1Par 29,10 e dix: –Beneÿt ést tu, Senyor, Déu
1Par 29,12 en la tua mà és granea e manement
1Par 29,14 tu aquelles coses que havem preses
1Par 29,16
sia adificada al teu sant nom, és
1Par 29,17 un yo, qui són alegra en la simplea
1Par 29,18 ab molt gran goix. 18 Senyor, Déus
1Par 29,18 goix. 18 Senyor, Déus de Abram e
1Par 29,18 Senyor, Déus de Abram e de Ysach e
1Par 29,18
perdurablament aquesta volentat
1Par 29,19
los face tots e que adifich la casa
1Par 29,20
la moltitut beneý lo Senyor, Déu
1Par 29,22
la segona vegada Salamó, fill
1Par 29,23
23 E Salomó sech sobra la cadira
1Par 29,23
e a tots plach, e tot lo pobla
1Par 29,25
axelsà Salomó sobre tot lo pobla
1Par 29,25
de Israel e donà a aquell se glòria
1Par 29,25
rey no la hac aytal que fos anans
1Par 29,26
de Israell. 26 Donchs Daviu, fill
1Par 29,26
de Ysay, regnà sobre tot lo pobla
1Par 29,27
en què ell regnà sobra lo pobla
1Par 29,28 28 Él morí an bona valea, e era ple
1Par 29,28
an bona valea, e era ple de dies e
1Par 29,28
e era ple de dies e de riqueses e
1Par 29,29
los derés, són ascrits en lo libre
1Par 29,29
de Samuel lo veent e an lo libre
1Par 29,29
de Natan profeta e an lo volum
1Par 29,30
de Agaad lo veent, 30 e los fets
1Par 29,30
30 e los fets de tot lo seu regna e
1Par 29,30
o en Israell o an tots los regnes
1Par 9,28
portes al matí com seria temps. 28
1Par 9,40 Melquisue e Eminedap e Cisbaal. 40
1Par 21,13
a tu.” 13 E Daviu dix a Gaad:
1Par 26,10 molt forts hòmens, i éran XVIII. 10
1Par 26,27
de la host, e fóran magoralls. 27
1Par 1,21
Aselimoth, Jare, 21 Aduran, Huzal,
1Par 1,9 Sabacatà. E Regmà engendrà Sabba e
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de argent, que totes las obres qui seran
de argent per les mans dels mestres. E si
de grat, él complescha huy se mà e ofira
de les compayes e los pròmens dels trips
de Israel, los conestables e los senescals
de les posesions del rey. 7 E ells donàran
de argent e XVIII mília de aram e C mília
de aram e C mília de ferra. 8 E tots
de ferra. 8 E tots aquells als quals fóran
de [*] nostro Senyor per la mà de Jaiel de
de Jaiel de Gerson. 9 Tot lo pobla s’
de Gerson. 9 Tot lo pobla s’elegrà com
de bon grat, cor ells oferían aquels a
de molt gran goix. 10 E beneý nostro
de Israel nostro para, sens comensament e
de totes coses. 13 Donchs, Senyor nostro
de la tua mà. 15 Nós som astranys devant
de la tua mà e totes las coses són tues.
de mon cor, he ofertes totes aquestes
de Abram e de Ysach e de Ysrael, nostres
de Ysach e de Ysrael, nostres paras, tu
de Ysrael, nostres paras, tu guarda
de lur cor, enaxí que aquesta pensa estia
de la qual yo he aparalades las despeses.
de lurs pares, e anclinàran-se tots e
de Daviu; donchs ells untàran príncep a
de nostro Senyor axí com a rey per Daviu,
de Israell obaiý a ell. 24 E tots los
de Israel e donà a aquell se glòria de son
de son regna, tal que anc negun rey no la
de Israell. 26 Donchs Daviu, fill de Ysay,
de Ysay, regnà sobre tot lo pobla de
de Israel. 27 E los dies en què ell regnà
de Israel fóran XL anys: él regnà an
de dies e de riqueses e de glòria. E
de riqueses e de glòria. E Salamó son fill
de glòria. E Salamó son fill regnà per él.
de Samuel lo veent e an lo libre de Natan
de Natan profeta e an lo volum de Agaad lo
de Agaad lo veent, 30 e los fets de tot lo
de tot lo seu regna e de la sua forsa e
de la sua forsa e del temps que pasàran
de les terres.
De aquell metex linatge éran aquells qui
De Jonatàs fo Merabaal; Merebaal angenrà
–De totes parts són a mi angoxes e ma
De los fills de Hozà, ço és a saber, fills
De les batalles e dels gorniments de les
Declà, 22 Hebal, Jam, Abimael, Sabba, 23
Dedan. 10 E Hus engenrà Nomroch, e aquest
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1Par 1,32 Sue. E Getsan engendrà Saba, Abidà,
1Par 22,19
amistanse de nostro Senyor hi sia
1Par 11,16
de Rafaÿm, 16 e Daviu era an lo
1Par 11,14
astegéran al mix loch del camp e
1Par 12,16 vengéran de Bengamín e de Judà al
1Par 18,13 mília hòmens. 13 E asteblí en Edom
1Par 19,12
Amon sobren a tu, yo seré a tu en
1Par 19,9
9 E los fills de Amon axíran de
1Par 21,4 Joab, e obtench açò. E com Joab axí
1Par 26,29
obres qui·s fèyan sobra la part de
1Par 28,9
tu desempares aquell, ell giterà tu
1Par 21,24
argent com ella vall, cor yo no la
1Par 20,1
e la forsa de la sua cavaleria e
1Par 10,12
desots un roura qui era an Jabès, e
1Par 2,54
de la casa de Joab e la meytat
1Par 2,55
compayas qui vengéran de la calor
1Par 4,21
bis, drap de lin prim, en la casa
1Par 4,23
e en les astabbilias en la casa
1Par 4,40
havían habitat de aquells qui fóran
1Par 5,23
23 E los fills de la meytat
1Par 5,25
fornicacions e adoraren los déus
1Par 5,26
e pres Rubèn e Gad e la meytat
1Par 6,32
e administraven devant la archa
1Par 6,48
éran ordonats a tot lo ministeri
1Par 6,61
e parentia X u ciutats de la meytat
1Par 6,62
les lurs perentias e cognacions,
1Par 6,62
e cognacions, del trip de Ysachar e
1Par 6,62
de Ysachar e del trip de Aser e
1Par 6,62
de Aser e del trip de Naptalín e
1Par 6,63
las sues perentias e cognacions,
1Par 6,63
e cognacions, del trip de Rubèn e
1Par 6,63
trip de Rubèn e del trip de Agaad e
1Par 6,65
65 e donàran per sort dels fills
1Par 6,65
sort dels fills del trip de Judà e
1Par 6,65
e del trip dels fills de Simeon e
1Par 6,66
ciutats en los térmens de aquels
1Par 6,69
e Becaron ab los lurs lochs; 69 e
1Par 6,70
los lurs lochs. 70 E de la meytat
1Par 6,71 Gerson, de la cognació de la meytat
1Par 6,72
e Asteroth ab los lurs lochs. 72 E
1Par 6,74
ab tots los lochs de aquests. 74 E
1Par 6,76
Rodop ab tots los lurs lochs. 76 E
1Par 6,77
fills de Merarí qui éran romasos
1Par 7,2
las lurs cognacions; e nonbràran
1Par 7,15 hac una sor per nom Maachà. Lo nom
1Par 7,25
ells foren Rapha e Rèceph e Tale,
1Par 7,27 per nom Amiüd e angenrà Elizamà, 27
1Par 8,37 Moasà, 37 e Moasà angenrà Banaà,
1Par 8,37
Banaà, del qual fo fill Rafayà,
1Par 9,13
e havían molt gran forsa en la obra

SEVILLA: 1PAR

Dedan. 33 E Bidan engenrà Ephac, Èfer,
dedins mesa e los vaxells qui són sagrats
defaniment e an la astació dels feristeus
defaséran aquell. E com ell hac vensuts
defeniment un Daviu astava. 17 E Daviu axí
defeniment, sí que Idomeya serví Daviu. E
defeniment per lo nostro pobla. 13 Donchs
defora e andresàran lur host de prop la
defora, environà tot lo pobla d’Israell,
defora per los fills de Israell a enseyar
defora perdurablament. 10 Donchs, per ço
deg a tu tolra e depuys yo oferís [*]
degostà la terra dels fills de Amon. E
degunàran set dies. 13 Donchs Seüll morí
del repòs de Sereray, 55 e les cusinees e
del para de Recap. 3,Tit 1 Devid angendrà
del Jurament, 22 e de aquel qui féu astar
del rey e an los seus castells, e
del linatga de Cam. 41 E lavors vengéran
del trip de Manassès poseýan la terra dels
del pobla, la qual cosa nostro Senyor Déus
del trip de Manasès, e menà’ls en Elà e
del testimoni dentrò que Salamó hach
del tebernacle de nostro Senyor Déus. 49 E
del trip de Manasès, 62 e als fills de
del trip de Ysachar e del trip de Aser e
del trip de Aser e del trip de Naptalín e
del trip de Naptalín e del trip de Manesès
del trip de Manesès en Basan XIII ciutats.
del trip de Rubèn e del trip de Agaad e
del trip de Agaad e del trip de Sebulon
del trip de Sebulon donàran [*] XII
del trip de Judà e del trip dels fills de
del trip dels fills de Simeon e del trip
del trip dels fills de Bengamín ciutats,
del trip de Efraÿm. 67 E donàran a ells
del trip de Dan, Heltece, Bechor, Helan,
del trip de Manasès, [*] Helan ab tots los
del trip de Manasès, Gaulon, qui és an
del trip de Yssacar, Chades e Daberith,
del trip de Aser, Masal, Abdon [*], 75
del trip de Naptalín, Cedes qui és an
del trip de Zebulon, Remonó, Thabor ab
del trip de Tollà en los dies de Daviu
del segon fill fo Salfat, e Salfat hac
del qual Tèran nasch, 26 lo qual angendrà
del qual nasch Num, lo qual hac Josuè, son
del qual fo fill Rafayà, del qual és nat
del qual és nat Elezà, lo qual engendrà
del servey en la casa de nostro Senyor. 14
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1Par 9,18
18 Entrò aquel tems en la porta del rey ells gordaven cascú per son dia en
1Par 9,18
cascú per son dia en la porta del rey envers orient. Aquells qui éran
1Par 9,19
qui foren guardes sobre les obres del servey e guardes sobre los vestimens
1Par 9,19
e guardes sobre los vestimens del tebernacle del testimoni, ells e lurs
1Par 9,19
sobre los vestimens del tebernacle del testimoni, ells e lurs compayes, qui
1Par 9,21
de Mosolam, era porter de la porta del tebernacle del testimoni. 22 Tots
1Par 9,21
porter de la porta del tebernacle del testimoni. 22 Tots aquests fóran alets
1Par 9,29
tenían en lur crehensa les coses del sentuari éran posats sobra la cèmolla
1Par 9,31
feien [*]. 31 E Amathaties, del linatga de Leví, primer fill angenrat
1Par 9,32
lurs frares, éran sobre los pans del santificament e aperalaven pans
1Par 11,3
tots los prínceps e primers nats del pobla de Israel vengéran al rey en
1Par 11,14
14 Aquests astegéran al mix loch del camp e defaséran aquell. E com ell hac
1Par 11,32 Baraylà de Bacaron. 32 Los hòmens del torrent de Gaas fóran Ab, Arabach e
1Par 12,19
-los prínceps de la compaya. 19 E del trip de Manasès fugíran e vengéran a
1Par 12,20
tornat an Sicalech, fusquéran a ell del trip de Manasès Ednàs e Jozebelat e
1Par 12,27
e mília DC. 27 Johadà fo príncep del linatga de Aron e ab ell III º mília
1Par 12,31
e anomenats en lur linatga. 31 E del mix trip de Manasès n’hi hach XVIII
1Par 12,37
Rubèn e de Gat e de la mitga part del trip de Manasès, de aquells qui éran
1Par 15,25
Daviu e tots los primers nats del pobla de Israell e los conestables
1Par 16,1
de Déu e meséran-la al mix loch del tebernacle que Daviu havia aparalat, e
1Par 16,5
e Obededom [*] sobra lo cant del saltiri e sobre las rautes. Astablí
1Par 17,5
en tota horra, mudats los lochs del tebernacle, he astat an tendes 6 ab
1Par 17,7
pastures que tu foses duch e giador del meu pobla de Israell, 8 e yo fuy ab tu
1Par 18,8
éran ciutats de Adàdag, molt aram, del qual Selamó féu la «mar» de aram e les
1Par 18,17
de Daviu astàvan primers a la mà del rey. 19,Tit 1 Asdevench-se que
1Par 19,11
11 e liurà tota la altra part del pobla desots la mà de Abisay, son
1Par 20,1
20,Tit 1 Esdevench-se aprés del cap de l’any, que·lls reys solen
1Par 20,4
aucís Sobocay de Huzach e Safay, del linatga de Rafaÿm, e humilià aquells.
1Par 20,5
Goliath geteu, lo fust de la lansa del qual era axí gros com lis de texidor.
1Par 20,6
n’havia XXIIII. E aquell era del linatga de Rafaÿm. 7 E aquest blastomà
1Par 21,4
peccat al pobla? 4 Mas la paraula del rey val més que la paraula de Joab, e
1Par 21,6
ho fera forsadament, lo menement del rey. 7 Aquesta cosa que ell havia
1Par 21,14
tot lo pobla de Israell e moríran del pobla de Israell LXX mília persones.
1Par 21,15 ho vehé e hac mercè sobra la granea del mal, e menà a l’àngell qui la
1Par 21,26 axoyí aquell an foch, que ell anvià del cell sobre lo altar del sacrifici. 27
1Par 21,26
ell anvià del cell sobre lo altar del sacrifici. 27 E lavors nostro Senyor
1Par 22,7
que yo adificàs una cassa al nom del meu Déu, 8 mas nostro Senyor ha parlat
1Par 22,12
lo pobla de Israell e gordar la lix del Senyor ton Déu. 13 Ladonchs poràs tu
1Par 22,14
d’ergent. E lo càrec de l’aram e del ferro és munt que no pot éser comptat,
1Par 23,24
tots los caps qui fèyan les obres del servei de la casa de nostro Senyor de
1Par 23,28
an lo sentuari e an totes les obres del servey del templa de nostro Senyor. 29
1Par 23,28
e an totes les obres del servey del templa de nostro Senyor. 29 E los
1Par 23,32
32 E guarden les observacions del tebernacle de la amistance e la
1Par 23,32
de la amistance e la costuma del sentuari e la observació dels fills de
1Par 24,5
si per sorts, cor los prínceps del santuari e los prínceps de la casa de
1Par 26,24
de Gerson, fill de Musi, era [*] del tresor. 25 E son frara Aliàtzer, qui
1Par 26,30
de nostro Senyor e an lo servey del rey. 31 E Azaries fo príncep dels
1Par 26,31 segons lurs linatges. En lo XL any del regna de Daviu fóran comtats e fóran
1Par 26,32 Manasès en tot lo servey de Déu e del rey. 27,Tit 1 Los fills de Israel,
1Par 27,4
Duch havia la segona compaya del segon mes, e havia aprés si un altra
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1Par 27,11 lo VIII mes era Sobocar de Hasach, del linatge de Sèray, e havia an la sua
1Par 27,12 lo VIIII mes Abiàzer de Anathoch, del linatga de Bengamí, e havia an la sua
1Par 27,13 en lo X mes era Maray, de Nerofat, del linatga de Sèray, e havia an la sua
1Par 27,15 lo XII mes era Hoaldià de Netofat, del linatga de Gotoniell, e havia an la
1Par 27,23
de Israell axí com les astelles del cell. 24 E com Joab, fill de Servià,
1Par 27,24
no fo aportat an los ascrits del rey Daviu. 25 Sobre los tresaus del
1Par 27,25 del rey Daviu. 25 Sobre los tresaus del rey fo Asmoth, fill de Adiel, e
1Par 27,27
de Aphot era sobra los selers del vin. 28 E Balanam de Gadarith era
1Par 27,31
fóran prínceps de la riquesa del rey Daviu. 32 E Jonatan, avonclo de
1Par 27,32
fill de Hachamon, éran ab los fills del rey. 33 E Citòfell era conseler del
1Par 27,33
del rey. 33 E Citòfell era conseler del rey, e Cuchí de Araach era amich del
1Par 27,33
rey, e Cuchí de Araach era amich del rey. 34 E aprés Achitòfel fou Joiadà,
1Par 27,34
E Joab era príncep de tota la host del rey. 28,Tit 1 Donchs Daviu apellà
1Par 28,1
sobra les riqueses e les posecions del rey, e apellà lurs fills ab lurs
1Par 28,4
perdurablament; e ha alets prínceps del trip de Judà, e ha aleta de la casa de
1Par 28,5
mon fill, que ell sega an la cadira del regna de nostro Senyor sobra lo pobla
1Par 28,10
elet tu per ço que adifichs la casa del santuari, conforte’t e acaba aquella.
1Par 28,11
a Salamó, son fill, discrepcion del porxo e del templa e dels celers e de
1Par 28,11
son fill, discrepcion del porxo e del templa e dels celers e de la canbra e
1Par 28,13
nostro Senyor e an tots los vaxells del templa de nostro Senyor, 14 per pes d’
1Par 28,14
14 per pes d’aur per cascun vaxell del servey. E donà a ell argent a pes per
1Par 28,20
que tu hages acabade tota la obra del servey de la casa de nostro Senyor. 21
1Par 28,21
dels fills de Leví en tota la obra del servey de la casa de nostro Senyor
1Par 29,4
argent provat per deurar las perets del templa, 5 an qualque loch haurà obra
1Par 29,6
sien curosos de les posesions del rey. 7 E ells donàran [*] V mília
1Par 29,24
tots los poderosos e tots los fills del rey Daviu donàran lur mà e sotsmeséran
1Par 29,29
son fill regnà per él. 29 Los fets del rey Daviu, los primers e los derés,
1Par 29,30
lo seu regna e de la sua forsa e del temps que pasàran desots ell, o en
1Par 6,60
ab los seus lochs, 59 [*]. 60 E delà el trip de Bengamín [*] ab los seus
1Par 6,78
part de Jordà qui és anvers orient, delà al trip de Rubèn, Bòzor e Jasa [*] 79
1Par 22,5
mon fill, és ancara petit enfant e delicat, e la casa la qual yo ull qui sia
1Par 16,35
nostro salvador, salva nos [*] e deliure’ns de les gens, per ço que nós
1Par 5,18
e de Gad e los hòmens de la meytat dell trip de Manassès, qui éran batalés e
1Par 4,42
moltes bones pastures. 42 E dells fills de Simeon anàran en lo munt de
1Par 6,70
qui éran romasos de la cognació dells fills de Caath. 71 E los fills de
1Par 9,4
de Omohirí, fill de Bonní, qui fo dells fills de Fares. Los fills de Judà 5
1Par 9,30
sobra las aspícias. 30 E dels fills dells preveres feien [*]. 31 E Amathaties,
1Par 9,33
dels cantadors per lurs companyas dells fills de Leví, qui astaven an les
1Par 11,11
Israell. 11 E aquest és lo nonbre dells forts hòmens de Daviu: Jesbaam, fill
1Par 11,31 31 Athay, fill de Gebay, de Gabat, dells fills de Bengamín fo Baraylà de
1Par 12,32
faesen Daviu rey sobra ells. 32 E dells fills de Ysachar, qui éran hòmens
1Par 12,36
fóran XXVIII mília e DCC. 36 E dells fills de Aser qui axían a batalla,
1Par 12,37
detràs flum Jordà, so és a seber, dells fills de Rubèn e de Gat e de la
1Par 13,2
prínceps, 2 e dix a tota la compaya dells fills de Israell: –Si plau a vós e
1Par 14,4
e files. 4 Aquests són los noms dells fills qui nasquéran a ell an
1Par 15,6
e sos frares, ço és, de C XX. 6 E dells fills de Merarí fo príncep Asaà, e
1Par 15,7
ço és a seber, de CC XX. 7 E dells fills de Jerson fo príncep Joell, e
1Par 15,8
e sos frares, ço és, de C XX. 8 E dells fills de Alisafam fo príncep
1Par 15,12
qui sots prínceps de les compayas dells fills de Leví, santificats-vos ab
1Par 16,4
denant la archa de nostro Senyor, dells levites qui administrasen e qui
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1Par 16,12
ell féu, e dels seus senyalls, e
1Par 19,3 aconortasen Hamon. 3 E los prínceps
1Par 21,29 Senyor que Moysès havia fet e [*]
1Par 24,31 devant los prínceps de les compayas
1Par 24,31
de les compayas dells preveras e
1Par 26,20
nostro Senyor e sobra los vaxells
1Par 12,2
ab cascuna mà e treyien sagetes.
1Par 1,45
regnà per ell Huzan, de la terra
1Par 2,10 e Aminedap angenrà Nason, príncep
1Par 2,52
de Cariacarim, qui veya la meitat
1Par 2,55
cusinees e les cognicions cantans
1Par 4,14
Sarachias, Johàs, para de la val
1Par 4,14
Johàs, para de la val dels Mestres
1Par 4,27
perentia no poch bastar al nonbre
1Par 5,6
Becham, lo qual Teglatphasar, rey
1Par 5,23
trip de Manassès poseýan la terra
1Par 5,26
ascomoch l’asperit de Ful, rey
1Par 6,54
an los lochs de prop las parantias
1Par 6,65
lurs lochs, 65 e donàran per sort
1Par 6,65
fills del trip de Judà e del trip
1Par 6,65
dels fills de Simeon e del trip
1Par 6,66
[*], 66 axí com aqueles qui éran
1Par 7,9
fills de Bècher. 9 E los prínceps
1Par 8,13
13 E Barà e Sèmnua fóran prínceps
1Par 8,38
E Asell hac VI fills per los noms
1Par 9,1
de aquells és ascrita an los libres
1Par 9,2
en lurs ciutats e en las posecions
1Par 9,3
3 E astegéran an Jerusalem
1Par 9,3
an Jerusalem dels fills de Judà e
1Par 9,3
de Judà e dels fills de Bengamín e
1Par 9,6
aquests fóran sos fills. 6 E
1Par 9,7
e sos frares, e fóran DC XC. 7 E
1Par 9,9
per lurs compayes per les cases
1Par 9,14
fill de Ericham, fill de Hecebon;
1Par 9,18
rey envers orient. Aquells qui éran
1Par 9,19
cascun an son die le antrada
1Par 9,24
havia portés devers alcuna part
1Par 9,26
de Leví fou comenat tot lo nonbre
1Par 9,30
ansens e sobra las aspícias. 30 E
1Par 9,33
33 Aquests són los prínceps
1Par 9,34
a lur ministeri. 34 Los caps
1Par 10,9
ço que fos mostrat en los temples
1Par 11,10 ab ell. 10 Aquests són los prínceps
1Par 11,15
gran salut al seu pobla. 15 E III
1Par 11,16
an lo defaniment e an la astació
1Par 11,18 III forts hòmens per mix las tendas
1Par 11,20
Abisay, frare de Joab, era príncep
1Par 11,42
fill de Sagat, de Rubèn, príncep
1Par 12,2
sagetes. Dells frares de Saüll,
1Par 12,20
e Selaquí. Aquets éran prínceps

SEVILLA: 1PAR

dells seus jutgaments de la sua bocha. 13
dells fills de Amon dixéran a Hamon: –Tu
[d]ells holocauts éran en aquela tempestat
dells preveras e dells fills de Leví;
dells fills de Leví; aytanbé los menors
dells sants. 21 Los fills de Lehedan e los
Dells frares de Saüll, dels fills de
dels cananeus. 46 E morí Huzan, e regnà
dels fills de Judà. 11 Nason angendrà
dels reposaments, 53 e de la conexensa de
dels maestres qui astaven en Jabés en los
dels Mestres dels Artificis, cor aquí
dels Artificis, cor aquí astaven los
dels fills de Judà. 28 E habitàran an
dels asirians, se’n menà catiu, e fo
dels termes de Basaan dentrò a Belcarmon,
dels aserians, e l’asperit de
dels catitaris, cor per sort la havían
dels fills del trip de Judà e del trip
dels fills de Simeon e del trip dels fills
dels fills de Bengamín ciutats, les quals
dels fills de Cahat, e fóran las ciutats
dels linatges fóran nonbrats per lurs
dels linatgas qui habitaven en Eylon.
dels quals fóran Ezericham, Bocrú,
dels reys de Ysraell e de Judà, e foren
dels fills de Israel fóran los preveres e
dels fills de Judà e dels fills de
dels fills de Bengamín e dels fills de
dels fills de Efraÿm e de Manasès. 4
dels fills de Sàray fo Enell e sos frares,
dels fills de Bengamín fóran Assà, lo fill
dels lurs pares. 10 Dels preveras fóran
dels fills de Mererí 15 fo Bachacar, qui
dels fills de Leví fóran 19 Seŀlum, fill
dels alberchs de nostro Senyor. 20 E
dels IIII vens, ço és, a levant e a ponent
dels portés, e éran sobra ells e gordaven
dels fills dells preveres feien [*]. 31 E
dels cantadors per lurs companyas dells
dels fills de Leví estigéran per lurs
dels lurs déus e als lurs pobles. 10 E
dels forts hòmens [*], los quals li
dels XXX prínceps develàran a la pedra en
dels feristeus e era an Batlem, 17 e
dels felisteus e aportàran aygua de la
dels tres, i ell levà la sua lance contra
dels fills de Rubèn, e XXX ab ell; 43
dels fills de Bengamín, 3 era príncep
dels cavalers de Manasès. 21 Aquets

111

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

SEVILLA: 1PAR

1Par 12,23 host de Déu. 23 Aquest és lo nonbre dels prínceps de la host qui vengéran a
1Par 12,26
éran molt forts a conbatra. 26 E dels fills de Leví, IIII e mília DC. 27
1Par 12,29
para, n’hi hach XXII mília. 29 E dels fills de Bengemín, frares de Judà, n’
1Par 12,30
ancara la casa de Saüll. 30 E dels fills de Efraÿm n’hi hach XX mília
1Par 14,15
per ço que ell destrua las hots dels faristeus. 16 Donchs Daviu féu axí
1Par 14,16
li havia menat, e ferí las hots dels feristeus de Gabeon entrò a Gàtzara.
1Par 15,5
de Aron e los fills de Leviy. 5 E dels fills de Cahat fo príncep Uriell, e
1Par 15,16
16 E com Daviu dix alls prínceps dels fills de Leví que ells ascollisen de
1Par 15,17
an alt, 17 ells astablíran, donchs, dels fills de Leví Joiel, fill de Joell, e
1Par 15,17
frares Asafs, fill de Berequias, e dels fills de Mararí, lurs frares, Uhan,
1Par 15,22
rautes [*]. 22 E Cocinas, príncep dels fills de Leví, era astablit sobre la
1Par 16,12
les sues meravellas que ell féu, e dels seus senyalls, e dells seus
1Par 16,26
tots los déus. 26 Tots los déus dels pobles són falses ýdoles, e nostro
1Par 17,6
de Israel. Donchs no parlé yo a u dels jutges de Israel, als quals yo havia
1Par 17,8
e he fet a tu gran nom, axí com u dels pus grans qui són honrats en terra. 9
1Par 18,1
e les filles de aquell de la mà dels feristeus. 2 E ferí Moab, enaxí que
1Par 18,4
tots los cavalls de les carretes, dels quals ell astogà a sos obs C carros.
1Par 18,11
axí com de Idomea e de Moab e dels fills de Amon, e axí com dels
1Par 18,11
e dels fills de Amon, e axí com dels feristeus e de Emalech. 12 E Abisay,
1Par 18,17
era sobre sells de les legions dels sereteus e dels fereseus. E los fills
1Par 18,17
de les legions dels sereteus e dels fereseus. E los fills de Daviu
1Par 19,1
1 Asdevench-se que Neàs, rey dels fills de Amon, morí e son fill Hamon
1Par 19,2
con ells fóran venguts en la terra dels fills de Amon, per ço que ells
1Par 19,8
él hi tramès Joab ab tota la host dels forts hòmens. 9 E los fills de Amon
1Par 19,18
lo pobla de Israell. E Daviu aucís dels asirienchs VII mília hòmens de
1Par 20,1
la sua cavaleria e degostà la terra dels fills de Amon. E despuys anà e asagà
1Par 20,3
ho féu Deviu a totes las ciutats dels fills de Amon. E depuys ell se’n
1Par 20,7
fóran fills de Rafaÿm en Geth [*] i dels seus serfs. 21,Tit 1 Setan se levà
1Par 21,2
2 E Daviu dix a Joab e als prínceps dels pobles: –Anats e nonbrats lo pobla,
1Par 21,5
Deviu lo nonbra de aquells (ço és, dels fills d’Israell). E fou trobat per
1Par 21,5
portans aspasa, e hac-n’hi dels fills de Judà CCC LXXX mília hòmens
1Par 21,13 són molt grans, que no an les mans dels hòmens. 14 Donchs nostro Senyor
1Par 23,13
fou triat per servir en los sans dels sans, so és, ell e sos fills
1Par 23,26
26 No serà de l’ofici dels fills de Leviy que ells porten d’
1Par 23,27
e a ministrar. 27 Cor lo nonbre dels fills de Leví serà comtat de XX anyns
1Par 23,28
de Daviu. 28 E seran sots la mà dels fills de Aron en lo servey de la
1Par 23,31 al vespra, 31 aytenbé an la oferena dels sacrificis de la casa de nostro
1Par 23,32
del sentuari e la observació dels fills de Aron, lurs frares, que ells
1Par 24,3
departí aquells, so és, Sadoch, dels fills de Aleatzar, e Achimàlech, dels
1Par 24,3
fills de Aleatzar, e Achimàlech, dels fills de Ytamar, segons lur die e
1Par 24,5
aytanbé de la casa de Aleatzar com dels fills de Ytamar. 6 E Samaÿas, fill de
1Par 24,6
los prínceps [*] de les compayas, dels preveras e dels fills de Leví. E
1Par 24,6
de les compayas, dels preveras e dels fills de Leví. E descrisch una casa
1Par 24,6
casa qui era sobra totes les altres dels fills de Aleatzar, e una altra casa
1Par 24,20
Subael, fill de Jedià, era príncep dels fills de Leví qui éran astats romasos
1Par 24,20
de Leví qui éran astats romasos e dels fills de Amram [*]. 21 E Jesias era
1Par 24,21 Amram [*]. 21 E Jesias era príncep dels fills de Tobias. 22 E Ysaans e
1Par 26,1
XII. 26,Tit 1 Lo departiment [*] dels fills de Corrè fo Mesellemias [*] 2
1Par 26,8
Eú e Sanisias. 8 Tots aquests fóran dels fils de Obedom; ells e lurs fills e
1Par 26,15
partida de la cassa era lo consell dels vells. 16 Sefinà e Hozà astàvan a la
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1Par 26,18
astaven dos e dos. 18 En las seŀles dels portés de la part devers ponent ne
1Par 26,19
19 Aquests són los departiments dels portés, dels fills de Corrè e de
1Par 26,19
són los departiments dels portés, dels fills de Corrè e de Merarí. 20 E
1Par 26,27
magoralls. 27 De les batalles e dels gorniments de les batales que ells
1Par 26,31
del rey. 31 E Azaries fo príncep dels fills de Hebron segons lurs compayas
1Par 27,3
ell XXIIII mília hòmens. 3 E era dels fils de Fares e príncep de tots los
1Par 27,10
e lo VII mes era Helas de Faŀló, dels fills de Efraÿm, e havia an la sua
1Par 27,14 lo XI mes era Beneÿas de Faracot, dels fills de Efraÿm, e havia an la sua
1Par 27,22 Jeroam. Aquests fóran los prínceps dels fills de Israell. 23 E Daviu no volch
1Par 28,1
los prínceps de Israell e los duchs dels trips e los prebots de les compayes,
1Par 28,2
de nostro Senyor e lo siti dels peus de nostro Déu. E yo he
1Par 28,5
Senyor ha donats a mi molts fills; dels meus fills ha elet Salamó, mon fill,
1Par 28,11
del porxo e del templa e dels celers e de la canbra e dels lits en
1Par 28,11
e dels celers e de la canbra e dels lits en los lochs amagats e de la
1Par 28,12
de nostro Senyor e an los tresaus dels sants. 13 E donà a ell la discripció
1Par 28,13
13 E donà a ell la discripció dels departiments dels preveras e dels
1Par 28,13
ell la discripció dels departiments dels preveras e dels fills de Leví en
1Par 28,13
dels departiments dels preveras e dels fills de Leví en totes les obres de
1Par 28,14
ell argent a pes per la diversitat dels vaxells e de les obres. 15 E donà aur
1Par 28,15
e de les lanternas, atresí dels canelobres de argent e de lurs
1Par 28,21 Senyor. 21 Vet que los departimens dels preveras e dels fills de Leví en tota
1Par 28,21 que los departimens dels preveras e dels fills de Leví en tota la obra del
1Par 29,5
sían fetes de argent per les mans dels mestres. E si algú hi ofer de grat,
1Par 29,6
de les compayes e los pròmens dels trips de Israel, los conestables e
1Par 29,6
e los senescals e los prínceps dels prínceps sien curosos de les
1Par 6,33
qui hy astaven ab sos fills. Dels fills de Cahat: Heman fo cantor, fill
1Par 9,10
per les cases dels lurs pares. 10 Dels preveras fóran Gerade, Ayotasir e
1Par 9,14
en la casa de nostro Senyor. 14 Dels fills de Leví fo Samayà, fill de
1Par 12,25 mília DCCC aparalats a conbatra. 25 Dels fills de Simeon, VII mília [*] hòmens
1Par 15,9
sos frares, ço és a seber, de CC. 9 Dels fills de Hebron fo príncep Eliel, e
1Par 15,10 frares, ço és a seber, de LXXX. 10 Dels fills de Osiell fo príncep Aminadap,
1Par 25,2
offici que era a ells asignat. 2 Dels fills de Asaf fóran Sacur e Josep e
1Par 26,30
a enseyar e a jutgar éls. 30 Dels fills de Hebron fóran Hasabias e
1Par 14,10
en la val de Rafaÿm. 10 E Daviu demenà de consell nostro Senyor e dix:
1Par 14,14
ascampats en una val. 14 E Daviu demenà de consell nostro Senyor altra
1Par 13,3
de nostro Senyor Déus, cor nós no demenam aquella ne requesim an lo temps de
1Par 18,10
son fill, all rey Daviu, que ell demenàs a ell pau, e per fer a ell goix,
1Par 10,13
gordat; e part tot açò, ell havia demenat de consell a una devinadora, 14 e
1Par 12,1
vengéran a Daviu en Sicalech, dementra que ell fugia ancara a Saüll,
1Par 21,15
per ço que ell lo destrovís, e dementra que ell la destrovia, nostro
1Par 4,41
41 E lavors vengéran aquels que demunt havem anomenats, en los dies de
1Par 1,43
de Baor; e lo nom de la sua ciutat, Denaba. 44 E morí Bàlach, e regnà per ell
1Par 11,13
ple de ordi, e lo pobla era fuyt denant los feristeus. 14 Aquests astegéran
1Par 13,8
8 E Daviu e tot lo pobla jugaven denant nostro Senyor Déus en tota lur
1Par 13,10
archa de Déu, e axí ell morí aquí denant nostro Senyor. 11 E lavòs fo molt
1Par 16,1
e oferíran sacrificis e oferenes denant nostro Senyor plaens. 2 E com Daviu
1Par 16,4
sèmola frita an oliy. 4 E astablí, denant la archa de nostro Senyor, dells
1Par 16,29
seu nom, levats sacrifici e venits denant ell, e ahorats nostro Senyor en la
1Par 16,33
Lavòs louaran los futs de la landa denant nostro Senyor, cor ell és vengut
1Par 17,25
serfs ha trobada fiance de pregar denant tu. 26 Donchs, Senyor, tu ést Déus
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de ton serfs, que ell sia tostemps
e que tota la terra és sotsmesa
és sotsmesa denant nostro Senyor e
linatga de Leví, descrisch aquels
descrisch aquels denant lo rey e
contra sos frares, fills de Aron,
de Aron, denant lo rey Daviu e
lo rey Daviu e denant Sedoch e
fóran las ciutats e les viles sues
de aquestes villes engir e antorn
-sa, per ço que anasen en Gidor
fo fill de Joell, e habità en Aroer
la lur regió, en la terra de Basan
terra e habitàran e astegéran aquí
la terra dels termes de Basaan
de Basaan dentrò a Belcarmon, e
a Belcarmon, e dentrò a Senir e
devant la archa del testimoni
vanían cascun dia a Daviu per aydar
aquel loch lo «Departiment de Ozà»
temps ansà que yo amené lo pobla
con ell anà per axenplar son amperi
a ells que ells astegesen en Gericó
no lexarà a tu ne no desenpararà tu
duch de aquells. 17 E com açò fou
tots los teus anemichs. Donchs yo
en lo nom de nostro Senyor, 3 e
de ofici de prevera. 3 E Daviu
que los fills de Ytamar, e ell
cases VIII prínceps. 5 E axí ell
los menors com los magós sort
anemichs per la mia mà, axí com són
de nostro Senyor. 21 Vet que los
E aquesta fo lur habitació e lo
frares, qui éran XII. 26,Tit 1 Lo
departit Ozà, e apelà aquel loch lo
per lurs seles. 19 Aquests són los
13 E donà a ell la discripció dels
Daviu e los mestres de la host
per ço cor nostro Senyor havia
vencé aquí e dix: –Nostro Senyor ha
de Hozà, e fóran XIII. 12 E fóran
Fàllech, e en los dies de Fàlech fo
e desertaren lurs ciutats e fóran
4 E de aquests foren alets e
de nostro Senyor; e ells éran
comensàran a ésser duchs en Edom e
de la cassa de nostro Senyor Déus,
un bel homa, so és, Abiàser, e
Saraim engenrà en la regió de Moab

SEVILLA: 1PAR

denant tu, cor pus tu, Senyor, la has
denant nostro Senyor e denant lo seu
denant lo seu pobla. 19 Donchs abandonats
denant lo rey e denant los prínceps [*] de
denant los prínceps [*] de les compayas,
denant lo rey Daviu e denant Sedoch e
denant Sedoch e denant Achimàlech e devant
denant Achimàlech e devant los prínceps de
dentrò que hagéran Daviu per rey. 32 [*]
dentrò a Bàal. E aquesta fo lur habitació
dentrò a l’orient de la val, per ço que
dentrò a Nabó e Abelmeon. 9 E habità an la
dentrò a Selchà. 12 E Joell habità en la
dentrò a la trensmigració. 23 E los fills
dentrò a Belcarmon, e dentrò a Senir e
dentrò a Senir e dentrò al munt de Hermon,
dentrò al munt de Hermon, cor ells éran
dentrò que Salamó hach adificat lo templa
dentrò que fo fet gran nonbra, axí com
dentrò an aquest present dia de huy. 12 E
dentrò en aquest die de huy, anans en tota
dentrò al flom de Eufratres. 4 Donchs
dentrò que ells focen crescudes lurs
dentrò que tu hages acabade tota la obra
denunciat a Daviu, ell ajustà tot lo pobla
denuncie’t a tu que adificarà a tu una
departí a tots, aytenbé a hòmens com a
departí aquells, so és, Sadoch, dels fills
departí aquells, ço és, als fills de
departí les unes e les altres compayas
departia tots agualment. 25,Tit 1 Donchs
departides aygües. Per què lo nom de
departimens dels preveras e dels fills de
departiment de lurs seÿes: 34 Mosobolí,
departiment [*] dels fills de Corrè fo
«Departiment de Ozà» dentrò an aquest
departiments dels portés, dels fills de
departiments dels preveras e dels fills de
departíran an lo servey els fills de Asaf,
departit Ozà, e apelà aquel loch lo
departits los meus anemichs per la mia mà,
departits an portés que fosen tots
depertida la terra [*]. 20 E Jectan
depertits sa e llà. E los feristeus
depertits an lo servey de la casa de
depertits en cenbes e an seltiris e an
depuys no hy hac reys: duch de Termà, duch
depuys que li hagéran alogada la archa. 32
depuys Moolà. 19 Los fills de Samidà fóran
depuys que ell lexà Jausim e Berà, ses
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1Par 20,3
las ciutats dels fills de Amon. E depuys ell se’n tornà ab tot lo seu pobla
1Par 21,24
vall, cor yo no la deg a tu tolra e depuys yo oferís [*] agradables holocauts.
1Par 29,20
-se tots e ahoraren Déu e depuys lo rey. 21 E sacrificaren
1Par 16,18 perdurable covinensa. 18 E dix: “Yo deré a tu la terra de Canan, cordell de la
1Par 22,9
serà apellat homa de pau, e yo li deré pau e repòs tots los jorns de la sua
1Par 23,27 de XX anyns an amunt, segons los derers menemens de Daviu. 28 E seran sots
1Par 29,29
del rey Daviu, los primers e los derés, són ascrits en lo libre de Samuel
1Par 19,10
seria devant él e de la part derrera contra ell, ell alegí los pus
1Par 24,6
ascrivà de la Lig, linatga de Leví, descrisch aquels denant lo rey e denant
1Par 24,6
preveras e dels fills de Leví. E descrisch una casa qui era sobra totes les
1Par 9,22
qui éran CC XX, e aquests fóran descrits en lurs pròpias villas, los quals
1Par 14,12 apellat Baalserafim. 12 E aquí ells desemparàran lurs déus, los qualls Daviu
1Par 28,9
a él, tu·l trobaràs, mas si tu desempares aquell, ell giterà tu defora
1Par 28,20
serà ab tu e no lexarà a tu ne no desenpararà tu dentrò que tu hages acabade
1Par 5,25
e senyós en les lurs conpayas. 25 E desenpararen Déus de lurs pares e fahéran
1Par 5,9
és sol ixent, là on hom entra an un desert e armitatga, entrò al flum qui és
1Par 12,8
ab ell, com él se amagava en lo desert, hòmens molt forts e trop bons
1Par 10,7
e lexàran Saül e sos fills morts, e desertaren lurs ciutats e fóran depertits
1Par 10,9
li hagéran tolt lo cap e l’hagéran desgornit e li hagéran levades les armes,
1Par 11,17
feristeus e era an Batlem, 17 e desigava aygua e dix: –Si algú donava a mi
1Par 17,21
las nacions devant ell, cor ell desliurà aquell de la terra de Agipta. 22
1Par 17,21
en terra, a la qual Déus anà per desliurar aquella, per ço que·n fahés a
1Par 10,12
los osos de aquells an Jabès, desots un roura qui era an Jabès, e
1Par 17,1
e la archa [*] de nostro Senyor és desots las pells. 2 E Natan dix a Deviu:
1Par 19,11
liurà tota la altra part del pobla desots la mà de Abisay, son frara. E axí
1Par 24,6
e una altra casa que havia desots si tots los altros fills de Ytamar.
1Par 29,30
sua forsa e del temps que pasàran desots ell, o en Israell o an tots los
1Par 22,14 ab la mia pobresa he aparalades las despeses de la casa de nostro Senyor, C
1Par 22,14
futs e péras a totes les tuas despeses. 15 E tu has molts mestres de
1Par 29,2
mes forses he aparalades totes las despeses de la casa de mon Déu, ço és, [*]
1Par 29,19
de la qual yo he aparalades las despeses. 20 Donchs Daviu menà a tota la
1Par 21,7 7 Aquesta cosa que ell havia manada desplach a nostro Senyor, per què ell ferí
1Par 10,8
dia los filisteus preséran les despules de aquells qui éran morts e
1Par 10,9
de Gelboe. 9 E con ells lo hagéran despullat e li hagéran tolt lo cap e l’
1Par 19,4
natges de ells antrò alls peus, e despuys él los ne lexà anar. 5 E quant se
1Par 20,1
la terra dels fills de Amon. E despuys anà e asagà Rabat, e Daviu astava
1Par 21,4
environà tot lo pobla d’Israell, e despuys ell se’n tornà en Jerusalem, 5 e
1Par 1,46
per ell Adap, fill de Bedap, qui destroví Median en la terra de Moab; e la
1Par 20,1
an Jerusalem com Joab ferí Rebat e destroví aquella. 2 E Daviu pres e levà la
1Par 21,15
lo destrovís, e dementra que ell la destrovia, nostro Senyor ho vehé e hac
1Par 21,15
del mal, e menà a l’àngell qui la destrovia e dix-li: –Basta, huymés ces
1Par 4,41
dies de Atzechià, rey de Judà, e destrovíran tots los tebernacles de aquels
1Par 4,43
Oziel, qui éran fills de Jezí, 43 e destrovíran e auciéran tots aquels qui
1Par 21,15
an Jerusalem, per ço que ell lo destrovís, e dementra que ell la
1Par 4,41
qui aquí astaven e astans fóran destroÿts tro al dia de huy. E puys
1Par 14,15
cor Déus és axit per ço que ell destrua las hots dels faristeus. 16 Donchs
1Par 28,19
Senyor. 19 «Totes aquestes coses desús dites, eles vengéran a mi de la mà
1Par 6,78
ab tots los lurs lochs. 78 E daylà detràs Jordà, devant Gericó, de la part de
1Par 12,37 XXXX mília. 37 E aquells qui éran detràs flum Jordà, so és a seber, dells
1Par 12,13
e Elzedap lo nou 13 e Jeremias lo deu, Abachamà lo onze. 14 Aquests fóran
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1Par 22,5
qui sia adificada a nostro Senyor deu éser aytall que ella sia nomenada en
1Par 10,10
las sues armes en lo templa de lur déu e ficàran lo cap en lo temple de
1Par 6,49
menat Moysès, qui fo servesiall de Déu. 50 Aquests són los fills de Aron:
1Par 12,17 no haga peccat en les mies mans, lo Déu de nostros pares ho vege e ho jutge.
1Par 12,18
teus valadors, cor lo Senyor ton Déu ajuda a tu. Donchs Daviu rabé aquells
1Par 12,22 fo fet gran nonbra, axí com host de Déu. 23 Aquest és lo nonbre dels prínceps
1Par 13,5
per ço que ell amenàs la archa de Déu de Chariacharim. 6 [*] qui és an
1Par 13,6
d’equèn la archa de nostro Senyor Déu qui seu sobre Xerobín, en lo qual loch
1Par 13,10
ço cor havia tochada la archa de Déu, e axí ell morí aquí denant nostro
1Par 15,1
Daviu e adifichà loch a la archa de Déu, e astès lo tebernacle. 2 Ladonchs dix
1Par 15,2
–No és cosa leguda que la archa de Déu sia portada per alcuns, sinó per los
1Par 15,3
ço que ells aportasen la archa de Déu en lo seu loch, lo qual ell li havia
1Par 15,12
aportats la archa de nostro Senyor Déu de Israell al loch qui és a ella
1Par 16,1
1 Donchs ells aportàran la archa de Déu e meséran-la al mix loch del
1Par 16,14
14 Cor ell és lo Senyor nostro Déu, los seus jutgamens són an tota la
1Par 16,35
és an lo setgla, 35 e deyts: “O, Déu nostro salvador, salva nos [*] e
1Par 16,36 lo pobla diga: «Amén», e canten a Déu lauor. 37 Donchs ell lexà aquí devant
1Par 16,42 lenguatges de asturments a cantar a Déu. E féu los fills de Eyditum éser
1Par 17,20
hom senblant a tu, e no és altre Déu sinó tu, de tots aquells que nós havem
1Par 17,24
e de les virtuts, aquel és lo Déu de Israell, e la casa de Daviu, son
1Par 17,25 devant ell.” 25 Cor tu, Senyor mon Déu, has revellat a la orella de ton serfs
1Par 22,6
ell qui adificàs una casa al Senyor Déu de Israell. 7 E Daviu dix a Sellamó:
1Par 22,7
adificàs una cassa al nom del meu Déu, 8 mas nostro Senyor ha parlat ab mi e
1Par 22,11
bé e adifica la casa al Senyor ton Déu, axí com ell ho ha parlat de tu. 12
1Par 22,12
e gordar la lix del Senyor ton Déu. 13 Ladonchs poràs tu profitar si tu
1Par 22,18
so –dix ell–, que lo Senyor nostro Déu és ab nós e ha donat a nós repòs de
1Par 22,19
ànimas a querer lo Senyor vostro Déu e levats-vos e adificats santuari al
1Par 22,19
adificats santuari al Senyor nostro Déu, enaxí la archa de la amistanse de
1Par 23,14
14 E los fills de Moysès, home de Déu, fóran nonbrats an lo trip de Leví. 15
1Par 24,5
e los prínceps de la casa de Déu éran aytanbé de la casa de Aleatzar
1Par 24,19
con ells antraven en la casa de Déu segons lur costuma sots la mà de Aron,
1Par 24,19
para de ells, axí com lo Senyor Déu de Israell ho menà. 20 E Subael, fill
1Par 25,3
comfesans e louans nostro Senyor Déu. 4 E los fills de Heman fóran Bechà e
1Par 25,5
qui vèyan lo rey en les paraules de Déu per exelsar lo seu corn. E Déus donà a
1Par 26,32 trip de Manasès en tot lo servey de Déu e del rey. 27,Tit 1 Los fills de
1Par 27,24
havia complit sobre açò, la ira de Déu vench sobra los fills de Israell, e
1Par 28,2
e lo siti dels peus de nostro Déu. E yo he aparalades totes las coses
1Par 28,3
per adificar la casa, 3 mas Déu ha dit a mi: “Tu no adificaràs la casa
1Par 28,8
tot lo pobla, e ara com lo meu Déu ho ou, vós gordats e ascrutats tots
1Par 28,9
mon fill, sàpies e coneges lo Déu de ton para e serveschas a ell de
1Par 28,20
ne hages paor, cor lo Senyor mon Déu serà ab tu e no lexarà a tu ne no
1Par 29,1
no és pas aparalada a homa, mas a Déu. 2 E yo ab totes mes forses he
1Par 29,2
las despeses de la casa de mon Déu, ço és, [*] aram per fer los vaxells
1Par 29,3 do argent e aur an lo templa de mon Déu, lo qual yo he ofert en lo templa de
1Par 29,3
yo he ofert en lo templa de mon Déu de ço qui era meu pròpiament, enfora
1Par 29,10
e dix: –Beneÿt ést tu, Senyor, Déu de Israel nostro para, sens
1Par 29,13
coses. 13 Donchs, Senyor nostro Déu, nós confesarem a tu e louam lo teu
1Par 29,16 neguna aturada. 16 O, Senyor nostro Déu, tota aquesta abundància que nós havem
1Par 29,20
e dix: –Beneÿts lo Senyor nostro Déu. Donchs tota la moltitut beneý lo
1Par 29,20
tota la moltitut beneý lo Senyor, Déu de lurs pares, e anclinàran-se tots
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1Par 29,20
e anclinàran-se tots e ahoraren
1Par 29,4
mília talens de argent provat per
1Par 5,25
fahéran fornicacions e adoraren los
1Par 10,9
mostrat en los temples dels lurs
1Par 14,12
12 E aquí ells desemparàran lurs
1Par 16,25
e aspeventabla sobre tots los
1Par 16,26
sobre tots los déus. 26 Tots los
1Par 2,3
e fou mal devant nostro Senyor
1Par 4,10
10 E Jabès apellà e conech
1Par 5,20
éran ab ells, cor ells apellàran
1Par 5,20
ells apellàran Déus con conbatían e
1Par 5,22
fort gran batalla de nostro Senyor
1Par 5,25
lurs conpayas. 25 E desenpararen
1Par 5,25
pobla, la qual cosa nostro Senyor
1Par 6,10
ofici en la cassa de nostro Senyor
1Par 6,31
cantós de la cassa de nostro Senyor
1Par 6,48
del tebernacle de nostro Senyor
1Par 6,49
per ço que pregasen nostro Senyor
1Par 11,19
a nostro Senyor 19 e dix: –Ya
1Par 13,2
yo dich ben bé ix de nostro Senyor
1Par 13,3
a nós la archa de nostro Senyor
1Par 13,7
donchs, la archa de nostro Senyor
1Par 13,8 pobla jugaven denant nostro Senyor
1Par 14,15
tu axiràs a la batalla, cor
1Par 14,16
16 Donchs Daviu féu axí com
1Par 15,14 aportasen la archa de nostro Senyor
1Par 15,15 aportàran la archa de nostro Senyor
1Par 16,4
glorificasen e louasen lo Senyor
1Par 16,36
36 Beneÿt sia nostro Senyor
1Par 17,16
nostro Senyor, él dix: –O, Senyor
1Par 17,17
sobra tots los hòmens, Senyor
1Par 17,21
Una solla gent en terra, a la qual
1Par 17,22
E tu, Senyor, ést fet lo lur
1Par 17,23 fet lo lur Déus. 23 Donchs, Senyor
1Par 17,26
tu. 26 Donchs, Senyor, tu ést
1Par 19,13
pobla e per las ciutats de nostro
1Par 23,25
25 E Daviu dix: –Nostro Senyor
1Par 25,5
de Déu per exelsar lo seu corn. E
1Par 28,4 ascampada sanch.” 4 »Mas lo Senyor
1Par 28,8 tots los menements de nostro Senyor
1Par 29,17 totes las coses són tues. 17 Senyor
1Par 29,18 dons ab molt gran goix. 18 Senyor,
1Par 2,3
Selà. E Her era lo magor e fou mal
1Par 6,32
32 E cantaven e administraven
1Par 6,78
lochs. 78 E daylà detràs Jordà,
1Par 8,32
angendrà Sammaà, e habitàran
1Par 9,20
fill de Eleazar, era duch [*]
1Par 9,38 engendrà Saminaà; aquets habitàran
1Par 11,3
E Daviu féu ab éls amistance
1Par 15,24
preveras, cantaven ab tronpes
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Déu e depuys lo rey. 21 E sacrificaren
deurar las perets del templa, 5 an qualque
déus del pobla, la qual cosa nostro Senyor
déus e als lurs pobles. 10 E consegràran
déus, los qualls Daviu menà ésser cremats.
déus. 26 Tots los déus dels pobles són
déus dels pobles són falses ýdoles, e
Déus, i él aucís-lo. 4 E él angenrà de
Déus de Israell, e dix: –Tu, Senyor, qui
Déus con conbatían e Déus oyí’lls, per ço
Déus oyí’lls, per ço com crèyan an ell.
Déus, e nefràran-ne molts e tolgéranDéus de lurs pares e fahéran fornicacions
Déus los havia vedada. 26 E nostro Senyor
Déus, la qual féu Selamó en Jerusalem. 11
Déus, depuys que li hagéran alogada la
Déus. 49 E Aron e sos fills aduyen e
Déus per lo pobla de Israel, axí com ho
Déus no ulla que yo face açò, que yo bega
Déus, nós tremetam a tots nostros frares
Déus, cor nós no demenam aquella ne
Déus sobra una carreta nova de la casa de
Déus en tota lur virtut en cans e an
Déus és axit per ço que ell destrua las
Déus li havia menat, e ferí las hots dels
Déus de Israel, 15 on los fills de Leví
Déus de Israell, axí com Moysès havia
Déus de Israell, 5 ço és, Asaph lo
Déus de Israell perdurablament.”» E tot lo
Déus, e què són yo, qual és la mia casa,
Déus. 18 Què pot Daviu més fer com tu
Déus anà per desliurar aquella, per ço que
Déus. 23 Donchs, Senyor Déus, aquella
Déus, aquella paraula que tu has dita a
Déus e has perlat a ton serfs aquests ten
Déus, e nostro Senyor fase a aquell so qui
Déus ha dat repòs al seu pobla [*] e
Déus donà a Heman XIIII fills e tres
Déus de Israell ha mi alet de tota la casa
Déus, per ço que vós poseÿschats la bona
Déus, yo sé bé que tu proves los cors e
Déus de Abram e de Ysach e de Ysrael,
devant nostro Senyor Déus, i él aucísdevant la archa del testimoni dentrò que
devant Gericó, de la part de Jordà qui és
devant lurs frares en Jerusalem e lurs
devant nostro Senyor. 21 E Zacarias, fill
devant la regió de sos frares en Jerusalem
devant nostro Senyor e ells untàran aquell
devant la archa de nostro Senyor, e

117

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 16,6
al cantar contínuament ab trompa
1Par 16,6
de la amistance de nostro Senyor e
1Par 16,27 los cells. 27 Confeció e granea són
1Par 16,30 belesa. 30 Tota la terra sia moguda
1Par 16,37 Déu lauor. 37 Donchs ell lexà aquí
1Par 16,37
frares, per ço que ells ministrasen
1Par 16,39
Sadoch lo prevera e sos frares
1Par 17,8
yo he morts tots los teus anemichs
1Par 17,16
lo rey Daviu fos vengut e astegés
1Par 17,17
asò has vist éser pocha cosa
1Par 17,21 los seus aspaventamens las nacions
1Par 17,24
e la casa de Daviu, son serfs, astà
1Par 19,10
entès e vehé que la batalla seria
1Par 19,13
Senyor fase a aquell so qui és bo
1Par 22,8
car tu has ascanpada molta sanch
1Par 23,31
de cascuna cosa contínuament
1Par 24,31 denant Sedoch e denant Achimàlech e
1Par 28,8
axí com fa huy.” 8 »Donchs ara,
1Par 29,10 gran goix. 10 E beneý nostro Senyor
1Par 29,15
de la tua mà. 15 Nós som astranys
1Par 29,22 aquell die ells mengàran e bagéran
1Par 11,15 pobla. 15 E III dels XXX prínceps
1Par 11,22 hòmens, ço és, Aziell e Moab, e él
1Par 9,24
per son die. 24 Aquí havia portés
1Par 14,14
e vendràs contra ells de la part
1Par 19,7
ells ficàran lurs tendes de la part
1Par 26,14
caech a Samaÿas, e la sort qui era
1Par 26,15
discret, 15 e la tersa part qui era
1Par 26,16
16 Sefinà e Hozà astàvan a la part
1Par 26,17
17 E VI fills de Leví estaven
1Par 26,17
la porta d’orient, e de la part
1Par 26,18
las seŀles dels portés de la part
1Par 26,30
ultra lo flum Jordà, de la part
1Par 12,15
qui éran an la part de orient e
1Par 26,14
Donchs la sort qui era de la part
1Par 3,1
calor del para de Recap. 3,Tit 1
1Par 10,13 ell havia demenat de consell a una
1Par 11,1
se ajustà an Habron, e digéran a
1Par 11,13
13 E aquest fou an Afís ab
1Par 12,38
an Habron, per ço que fahesen
1Par 12,38 de Israel éran de un metex cor, que
1Par 17,2
desots las pells. 2 E Natan dix a
1Par 17,4
Natan e dix a ell: 4 –Vé e diges a
1Par 19,19
fills de Israel, ells vengéran a
1Par 20,3
per mix e tresinats. Axí ho féu
1Par 21,5
’n tornà en Jerusalem, 5 e donà a
1Par 26,26
[*], los quals santifichà lo rey
1Par 16,35
misericòrdia és an lo setgla, 35 e
1Par 4,41
e astans fóran destroÿts tro al
1Par 9,18
del rey ells gordaven cascú per son

SEVILLA: 1PAR

devant l’archa de la amistance de nostro
devant nostro Senyor. 7 En aquel die féu
devant ell, e fortea e goix són en lo seu
devant la sua care, cor ell fundà la terra
devant la archa de nostro Senyor Asaph e
devant la archa de nostro Senyor
devant la archa de nostro Senyor en un alt
devant tu, e he fet a tu gran nom, axí com
devant nostro Senyor, él dix: –O, Senyor
devant tu e per açò m’has parlat sobre la
devant ell, cor ell desliurà aquell de la
devant ell.” 25 Cor tu, Senyor mon Déu,
devant él e de la part derrera contra ell,
devant ell e so qui li plau. 14 Donchs
devant mi. 9 Mas lo fill qui nexerà de tu
devant nostro Senyor. 32 E guarden les
devant los prínceps de les compayas dells
devant tot lo pobla, e ara com lo meu Déu
devant tota la moltitut e dix: –Beneÿt ést
devant tu e viandans, axí com los nostros
devant nostro Senyor ab gran alegre, e
develàran a la pedra en què era Daviu, de
devellà e aucís lo lehó al mix loch de la
devers alcuna part dels IIII vens, ço és,
devers los parers. 15 E, com tu oyiràs lo
devers Medebà. E los fills de Amon se
devers tremuntana se asdevench a Zacarias,
devers mixjorn se asdevench a Bededom e a
devers soll ponent, de prop la porta qui
devers la porta d’orient, e de la part
devers agilló estaven IIII e [*], là on
devers ponent ne astàvan quatra en la
devers ponent, en totes les obres de
devés ponent. 16 E hòmens vengéran de
devés orient caech a Samaÿas, e la sort
Devid angendrà aquests fills en Habron: lo
devinadora, 14 e no hac asperance en
Deviu: –Nós som ton os e te carn. 2 E hir
Deviu, com los feristeus se ajustàran en
Deviu rey sobre tot lo pobla de Ysrael. E
Deviu fos fet rey sobre tot lo pobla de
Deviu: –Tu fé totes les cosses qui són an
Deviu, mon serfs: “[*] Tu no adificaràs a
Deviu e servíran a ell. E anc puys Síria
Deviu a totes las ciutats dels fills de
Deviu lo nonbra de aquells (ço és, dels
Deviu, e fóran prínceps de compayas e
deyts: “O, Déu nostro salvador, salva nos
dia de huy. E puys habitàran ells aquí per
dia en la porta del rey envers orient.
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1Par 10,8
an aquelles. 8 E an l’altre
1Par 12,22
en l’host. 22 E vanían cascun
1Par 13,11
de Ozà» dentrò an aquest present
1Par 13,2
plau a vós e si la paraula que yo
1Par 16,35
nom e que·ns alegrem en los teus
1Par 4,43
han astat aquí per aquels entrò al
1Par 5,26
de Gozan, e an aquí astan tro al
1Par 9,19
qui gordaven cascun an son
1Par 9,23
e an lo tebernacle, cascú per son
1Par 9,33
per ço que ells servisen de
1Par 16,7
e devant nostro Senyor. 7 En aquel
1Par 16,23
a nostro Senyor, e anunciats de
1Par 16,37
tots dies, cascú per son
1Par 17,5
yo amené lo pobla dentrò en aquest
1Par 24,3
dels fills de Ytamar, segons lur
1Par 29,22 Israel, molt largament. 22 E aquell
1Par 1,19
fills: Jactan, Fàllech, e en los
1Par 4,41 que demunt havem anomenats, en los
1Par 5,17
tots aquests fóran nonbrats en los
1Par 5,17
de Johatan, rey de Judà, e an los
1Par 7,2
nonbràran del trip de Tollà en los
1Par 10,12
qui era an Jabès, e degunàran set
1Par 12,39 E astegéran aquí ab Daviu per tres
1Par 16,37 de nostro Senyor contínuament tots
1Par 17,11
11 E com tu hauràs complits tos
1Par 21,12
e tu fugiràs, o per cert III
1Par 23,1
1 Donchs Daviu fo vel e ple de
1Par 29,15
com los nostros pares; los nostros
1Par 29,27
tot lo pobla de Israel. 27 E los
1Par 29,28 Él morí an bona valea, e era ple de
1Par 16,36
perdurablament.”» E tot lo pobla
1Par 16,31
cells e asbelesque’s la terra e
1Par 11,1
de Israell se ajustà an Habron, e
1Par 17,4
nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé e
1Par 21,10
lo vaent [*], e dix a ell: 10 –Vé e
1Par 24,18 la XXII, a Gamul, 18 e la XXIII, a
1Par 11,42
hetheu e Sabat, fill de Ullí; 42 e
1Par 10,11 hòmens de Jabès-Galath hagéran oïyt
1Par 9,32
e aperalaven pans novells cascun
1Par 9,25
astaven an les viletes e venían als
1Par 23,31
casa de nostro Senyor, com an los
1Par 28,11 11 E Daviu donà a Salamó, son fill,
1Par 26,14
son fill, qui era molt savi e molt
1Par 12,37
de aquells qui éran savis e
1Par 28,13
dels sants. 13 E donà a ell la
1Par 1,34 Ysach engenrà Isahú e Jacob, qui és
1Par 17,23
E fé-ho axí com tu has
1Par 17,24
e sia axelsat perdurablament, e sia
1Par 21,19
anà e féu axí com a Gaad li havia
1Par 22,8 mas nostro Senyor ha parlat ab mi e
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dia los filisteus preséran les despules de
dia a Daviu per aydar dentrò que fo fet
dia de huy. 12 E lavors Daviu temé nostro
dich ben bé ix de nostro Senyor Déus, nós
dictats. 36 Beneÿt sia nostro Senyor Déus
die de huy. 5,Tit 1 Rubèn fo lo primer
die de huy. 6,Tit 1 Los fills de Levý
die le antrada dels alberchs de nostro
die. 24 Aquí havia portés devers alcuna
die e de nit contínuament a lur ministeri.
die féu Daviu príncep Asaph e sos frares
die lo seu salvament. 24 Recomtats a les
die. 38 E astablí portés Obededom e sos
die de huy, anans en tota horra, mudats
die e segons lur servey. 4 E los fills de
die ells mengàran e bagéran devant nostro
dies de Fàlech fo depertida la terra [*].
dies de Atzechià, rey de Judà, e
dies de Johatan, rey de Judà, e an los
dies de Gereboam, rey de Israell. 18 E los
dies de Daviu XXII M DC, qui tots éran
dies. 13 Donchs Seüll morí per sos
dies, e mengàran e begéran, cor lus frares
dies, cascú per son die. 38 E astablí
dies que tu vatges a tos pares, jo
dies haurà pestilència e gran mort en la
dies, e astablí Selemó, son fill, rey
dies són axí com a onbra sobra terra e no
dies en què ell regnà sobra lo pobla de
dies e de riqueses e de glòria. E Salamó
diga: «Amén», e canten a Déu lauor. 37
dígan [*] les generacions: “Nostro Senyor
digéran a Deviu: –Nós som ton os e te
diges a Deviu, mon serfs: “[*] Tu no
diges a Daviu: “Nostro Senyor diu açò: ‘Yo
Dilaran, e a la XXIIII, a Maziam. 19
Dinà, fill de Sagat, de Rubèn, príncep
dir açò, ço és a seber, què los feristeus
disapte. 33 Aquests són los prínceps dels
disaptes d’un temps en altre. 26 E a
disaptes e an callendes e an les altres
discrepcion del porxo e del templa e dels
discret, 15 e la tersa part qui era devers
discrets an conbatra fóran C XX mília
discripció dels departiments dels preveras
dit Israel. 35 E Ezaú engendrà Eliphàs,
dit. 24 Lo teu nom astiga e sia axelsat
dit: “Lo Senyor de les compayes e de les
dit a ell per manement de la paraula de
dit: “Tu has ascampada molta sanch e has
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1Par 27,23
per ço con nostro Senyor havia
1Par 28,3
per adificar la casa, 3 mas Déu ha
1Par 28,6
lo pobla de Israel. 6 I ell ha
1Par 17,23
Déus, aquella paraula que tu has
1Par 28,19
19 «Totes aquestes coses desús
1Par 20,6
quall era un homa [*] qui havia VI
1Par 17,7
serfs: “Lo Senyor de les compayas
1Par 21,10 –Vé e diges a Daviu: “Nostro Senyor
1Par 21,11
ell dix a ell: –Nostro Senyor
1Par 29,2
als vaxells de fusts, e pedres de
1Par 28,14
E donà a ell argent a pes per la
1Par 28,15
que él li donà pes d’ergent per
1Par 28,17
e l’altra. E·trasí ell donà a ell
1Par 4,9
e la sua mara apelà-lo Jabès e
1Par 4,10
apellà e conech Déus de Israell, e
1Par 10,4
aquel e segetàran-lo. 4 E Saül
1Par 11,2
lo pobla de Israel. E nostro Senyor
1Par 11,3
de nostro Senyor, le qual ell
1Par 11,6
qual és la ciutat de David. 6 E ell
1Par 11,10
Israell segons la paraula que él
1Par 11,17
an Batlem, 17 e desigava aygua e
1Par 11,19
aquela a nostro Senyor 19 e
1Par 12,17
17 E Daviu axí-los a carera e
1Par 12,18
qui era entre XXX prínceps, e
1Par 13,2
e ab tots sos prínceps, 2 e
1Par 13,12 lavors Daviu temé nostro Senyor, e
1Par 14,10 demenà de consell nostro Senyor e
1Par 14,10
an la mia mà? E nostro Senyor
1Par 14,11 de Rafaÿm, Daviu los vencé aquí e
1Par 14,14
altra vegada, e nostro Senyor
1Par 15,2
e astès lo tebernacle. 2 Ladonchs
1Par 15,12
Saminà, Eliell e Aminadap. 12 E
1Par 15,16 musclos ab perxes. 16 E com Daviu
1Par 16,18
en perdurable covinensa. 18 E
1Par 17,1
Daviu habitava an la sua cassa, él
1Par 17,2
és desots las pells. 2 E Natan
1Par 17,3
Senyor parlà aquela nit a Natan e
1Par 17,16
e astegés devant nostro Senyor, él
1Par 19,2
fill Hamon regnà per ell. 2 E Daviu
1Par 19,12
los fills de Amon, 12 cor Joab
1Par 21,2
los fills de Israell. 2 E Daviu
1Par 21,8
ferí lo pobla de Israell. 8 E Daviu
1Par 21,9
Senyor parlà a Gaad lo vaent [*], e
1Par 21,11
E con Gaad fo vengut a Daviu, ell
1Par 21,13 qui m’ha tremès a tu.” 13 E Daviu
1Par 21,15
menà a l’àngell qui la destrovia e
1Par 21,17
i éran vestits de salicis. 17 E
1Par 21,22
an terra e adorà-lo. 22 E Daviu
1Par 21,23
la plaga ses al pobla. 23 Lavors
1Par 21,24
volenter a tu tot açò. 24 E lo rey
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dit que ell muntiplicaria lo pobla de
dit a mi: “Tu no adificaràs la casa al meu
dit a mi: “Salamó, ton fill, adificarà a
dita a ton serfs e sobra la sua casa sia
dites, eles vengéran a mi de la mà de
dits en cascuna mà, ço és, antra tots
diu açò: ‘Yo presí tu con tu gordaves lo
diu açò: ‘Yo do a tu lesta de tres coses,
diu açò: “Tu alig de tres coses la una,
diverses colors, e totes péres precioses e
diversitat dels vaxells e de les obres. 15
diversitat de masura de cascun canalobra e
diversos pes de argent en los lahons de
dix: –Per ço l’he apelat axí, com l’he
dix: –Tu, Senyor, qui ést beneÿt, benuyràs
dix a son ascuder: –Tre te aspasa e ausiu
dix a tu: “Tu pexeràs lo meu pobla de
dix per la bocha de Samuel. 4 Donchs,
dix: –Aquel qui primer ferrà lo Jebuseu,
dix als fills de Israell. 11 E aquest és
dix: –Si algú donava a mi aygua de la
dix: –Ya Déus no ulla que yo face açò, que
dix-lurs: –Si vós sots venguts a mi per
dix a Daviu: –Nós som teus e yo, fill de
dix a tota la compaya dells fills de
dix: «An qual manera me’n pusch yo portar
dix: –Iré yo contra los feristeus e
dix-li: –Vé-hy, cor yo liuraré aquells
dix: –Nostro Senyor ha departits los meus
dix a Daviu: –Tu no hy iràs pas, pertexdix Daviu: –No és cosa leguda que la archa
dix a ells: –Vós, qui sots prínceps de les
dix alls prínceps dels fills de Leví que
dix: “Yo deré a tu la terra de Canan,
dix a Natan profeta: –Veus que yo habit en
dix a Deviu: –Tu fé totes les cosses qui
dix a ell: 4 –Vé e diges a Deviu, mon
dix: –O, Senyor Déus, e què són yo, qual
dix: –Yo feré misericòrdia ab Hamon, fill
dix: –Si los sirienchs vensen a mi, tu
dix a Joab e als prínceps dels pobles:
dix a nostro Senyor: –Yo he peccat trop
dix a ell: 10 –Vé e diges a Daviu: “Nostro
dix a ell: –Nostro Senyor diu açò: “Tu
dix a Gaad: –De totes parts són a mi
dix-li: –Basta, huymés ces d’equí avant
dix Daviu a nostro Senyor: –O, Senyor, e
dix a ell: –Dóna a mi lo loch de la tua
dix Ornam a Daviu: –Prin-la e lo senyor
dix a ell: –Ja no serrà axí, anans te’n
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1Par 22,1
de nostro Senyor. 22,Tit 1 Daviu
1Par 22,5
havían agustats a Daviu. 5 E Daviu
1Par 22,7 al Senyor Déu de Israell. 7 E Daviu
1Par 22,18 Salamó son fill: 18 –Vós vehets so
1Par 23,25 de XX anys an amunt. 25 E Daviu
1Par 28,2
rey fo levat e astech an peus, él
1Par 28,20
obres de l’axemplar.» 20 E Daviu
1Par 29,1
Daviu parlà a tota la multitut e
1Par 29,10
Senyor devant tota la moltitut e
1Par 29,20
Daviu menà a tota la moltitut e
1Par 11,5
terra. 5 E aquells qui hi habitaven
1Par 12,19
e faéran-lo’n tornar, cor
1Par 19,3
E los prínceps dells fills de Amon
1Par 21,18 nostro Senyor menà a Gaad que ell
1Par 17,6
ells pasquesen lo meu pobla, e yo
1Par 1,38
Sobal, Sebeon, Anà, Dizon, Èser,
1Par 1,38
Johatan, Sobal, Sebeon, Anà,
1Par 1,42
engenrà Balaam, Zarian, Jathan. E
1Par 1,40 engenrà Ayà, Anà. E Annà angenrà
1Par 1,41
Anà. E Annà angenrà Dizson. 41 E
1Par 21,10 Daviu: “Nostro Senyor diu açò: ‘Yo
1Par 22,12
ha parlat de tu. 12 Nostro Senyor
1Par 29,3 e molt abondament. 3 E part açò yo
1Par 12,33
e vengéran an ajuda no pas ab
1Par 21,3
crescha lo teu pobla més an sent
1Par 1,7
angenrà Elizà e Tharsis e Sichim e
1Par 15,22
sobre la profecia per cantar
1Par 4,9
ço l’he apelat axí, com l’he ab
1Par 2,35
agipcià e hac nom Agernà; 35 e
1Par 4,10
de la oració de què ell pregava e
1Par 7,15 Maquir, para de Galaad. 15 E Maquir
1Par 11,14
ell hac vensuts los feristeus, ell
1Par 21,5
ell se’n tornà en Jerusalem, 5 e
1Par 21,25
holocauts. 25 Donchs Daviu
1Par 25,5 Déu per exelsar lo seu corn. E Déus
1Par 28,11
’t e acaba aquella. 11 E Daviu
1Par 28,13
e an los tresaus dels sants. 13 E
1Par 28,14 aur per cascun vaxell del servey. E
1Par 28,15
dels vaxells e de les obres. 15 E
1Par 28,15
las lus lanternas, enaxí que él li
1Par 28,16
de argent e de lurs lanternes. 16 E
1Par 28,16
la taule de preposició, e atresí li
1Par 28,17
a les altres taules d’ergent; 17 e
1Par 28,17
la u lehó e l’altra. E·trasí ell
1Par 28,18
en los lahons de argent. 18 E
1Par 29,25
sobre tot lo pobla de Israel e
1Par 29,19 estia tostemps a la tua honor. 19 E
1Par 21,22
e adorà-lo. 22 E Daviu dix a ell:
1Par 17,16
yo, qual és la mia casa, que tu has
1Par 29,14 aquestes coses són tuas e nós havem
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dix: –Aquesta és la casa de nostro Senyor,
dix: –Salamó, mon fill, és ancara petit
dix a Sellamó: –[*] de la mia volentat és
–dix ell–, que lo Senyor nostro Déu és ab
dix: –Nostro Senyor Déus ha dat repòs al
dix: –O, mos frares e mon pobla, oyits mi!
dix a Salamó, son fill: –Fé beronilment e
dix: –Nostro Senyor ha elet Salamó, mon
dix: –Beneÿt ést tu, Senyor, Déu de Israel
dix: –Beneÿts lo Senyor nostro Déu. Donchs
dixéran a David: –Tu no antraràs sa. E
dixéran: –Ell tornarà a Saüll, son senyor,
dixéran a Hamon: –Tu cuydes que per
dixés a Daviu que Daviu anàs e que bastís
dixí a ell: ‘Per què tu no has edificada a
Dizan. 39 E Joatan engendrà Horí, Honnan.
Dizon, Èser, Dizan. 39 E Joatan engendrà
Dizsan engenrà His, Aram. 43 E aquets
Dizson. 41 E Dizson engenrà Matan, e
Dizson engenrà Matan, e Seban, e Jetran,
do a tu lesta de tres coses, tu alix de
do a tu saviesa e seny, que tu pusques
do argent e aur an lo templa de mon Déu,
dobla cor. 34 E los prínceps de la
dobles que ara no és. Donchs, senyor meu,
Dodanín. 8 E Cam angenrà Chus, Mesraym,
dolç cant, cor ell era molt savi. 23 E
dolor infentat. 10 E Jabès apellà e conech
donà-li se filla per muler e angendrà de
donà-li so que ell volia. 11 E Caleph,
donà mulers a sos fills, ço és, a Hapim e
donà gran salut al seu pobla. 15 E III
donà a Deviu lo nonbra de aquells (ço és,
donà a Ornan per aquel loch DC sicles de
donà a Heman XIIII fills e tres filles. 6
donà a Salamó, son fill, discrepcion del
donà a ell la discripció dels departiments
donà a ell argent a pes per la diversitat
donà aur per mesura als canalobres de
donà pes d’ergent per diversitat de
donà-li a mesura aur a obs de la taule
donà argent a les altres taules d’ergent;
donà a les culeres e a les ampoles e als
donà a ell diversos pes de argent en los
donà aur molt pur a l’altar en què hom
donà a aquell se glòria de son regna, tal
dóna acabat cor a Salamó, mon fill, enaxí
–Dóna a mi lo loch de la tua era, per ço
donades a mi aytals coses? 17 Més ancara,
donades a tu aquelles coses que havem
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1Par 5,1
1Par 6,55
1Par 6,57
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1Par 13,5
1Par 14,16
1Par 15,14
1Par 15,25
1Par 16,1
1Par 16,37
1Par 17,3
1Par 17,6
1Par 17,7
1Par 17,10
1Par 17,23
1Par 17,26
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corrompé lo lit de son para, no li
li pertanyia per la magoria, mas
cor per sort la havían haüda. 55 E
de Jofonè. 57 E a los fills de Aron
trip de Agaad e del trip de Sebulon
ciutats. 64 E los fils de Israel
levites ciutats ab lurs lochs, 65 e
de aquels del trip de Efraÿm. 67 E
de Moab fóran fets serfs de Daviu e
de les posesions del rey. 7 E ells
trobades pedres preciosas, ells les
e tots los fills del rey Daviu
ell: –Ja no serrà axí, anans te’n
qui hi éran angir e antorn, 56 e
lurs parentias e cognacions. 61 E
ço que Síria servís a ell e que li
qui són honrats en terra. 9 I he
lo Senyor nostro Déu és ab nós e ha
seu loch. 28 O, companyas de pobla,
Senyor glòria e menement! 29 E
de Ysrael. 5 E nostro Senyor ha
17 e desigava aygua e dix: –Si algú
nom fo apellat. 7 E ells posàran,
sonàs an alt, 17 ells astablíran,
–O, Senyor, e són yo aquell,
vegada Salamó, fill de Daviu;
qui nasch de Eglà, muler sua. 4
per asveyr las posecions. 22
fóran fills de Bengamín. 9,Tit 1
ell era trop aspeventat per pahor.
la sua aspasa, e axí ell morí. 6
an Jabès, e degunàran set dies. 13
e tu seràs príncep sobra aquel.” 3
ell dix per la bocha de Samuel. 4
Jebuseu, aquel serà príncep e duch.
aytal com plagador de texidor.
cor lo Senyor ton Déu ajuda a tu.
senyor, ab perill de nostra cap. 20
plach a tot lo pobla de Israell. 5
destrua las hots dels faristeus. 16
cosa qui no era a nós leguda. 14
Camians éran portés de la archa. 25
aquell an son cor. 16,Tit 1
«Amén», e canten a Déu lauor. 37
cor, cor nostro Senyor és ab tu. 3
tendes 6 ab tot lo pobla de Israel.
edificada a mi cassa de cedre?’ ” 7
e humilié tots los teus anemichs.
tu, Senyor, ést fet lo lur Déus. 23
fiance de pregar denant tu. 26
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donàran ço que li pertanyia per la
donàran-ho als fills de Josep, qui era
donàran a ells Hebron [*] e aqueles
donàran las ciutats de refugi Hebron e
donàran [*] XII ciutats. 64 E los fils de
donàran als levites ciutats ab lurs lochs,
donàran per sort dels fills del trip de
donàran a ells ciutats a ffúger an Sichèn
donàran a ell dons. 3 En aquell matex
donàran [*] V mília talens d’aur e X
donàran en lo tresaur de [*] nostro Senyor
donàran lur mà e sotsmeséran-se al rey
donaré aytant argent com ella vall, cor yo
donaren los camps de la ciutat e les viles
donaren als fills de Cahat qui éran
donàs dons. E nostro Senyor ajudà a aquell
donat loch al meu pobla de Israell [*]. 10
donat a nós repòs de totes parts e ha
donats a nostro Senyor glòria e menement!
donats a nostro Senyor glòria al seu nom,
donats a mi molts fills; dels meus fills
donava a mi aygua de la sisterna de
donchs, la archa de nostro Senyor Déus
donchs, dels fills de Leví Joiel, fill de
donchs, aquell qui mané que lo pobla fos
donchs ells untàran príncep a nostro
Donchs sis fills de David nasquéran an
Donchs Efraÿm, lur para, plorà lonch
Donchs tot lo pobla de Israell [*] la suma
Donchs Saül pres se aspasa e lexà’s caer
Donchs Saüll e tres fills seus e tota se
Donchs Seüll morí per sos peccats, per ço
Donchs tots los prínceps e primers nats
Donchs, David e tot lo pobla de Israel se
Donchs, Joab, fill de Servià, anà primer e
Donchs él avallà a ell ab una verga e
Donchs Daviu rabé aquells e féu-los
Donchs, com ell se’n fo tornat an
Donchs Daviu ajustà tot lo pobla de
Donchs Daviu féu axí com Déus li havia
Donchs los preveres e los fills de Leví
Donchs Daviu e tots los primers nats del
Donchs ells aportàran la archa de Déu e
Donchs ell lexà aquí devant la archa de
Donchs nostro Senyor parlà aquela nit a
Donchs no parlé yo a u dels jutges de
Donchs tu parleràs axí ara a Daviu, mon
Donchs yo denuncie’t a tu que adificarà a
Donchs, Senyor Déus, aquella paraula que
Donchs, Senyor, tu ést Déus e has perlat a
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1Par 18,4
1Par 18,14
1Par 19,4
1Par 19,13
1Par 19,14
1Par 21,3
1Par 21,12
1Par 21,14
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1Par 1,54
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1Par 1,51
1Par 1,52
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dentrò al flom de Eufratres. 4
en totes les coses que ell féu. 14
e per sercar la tua terra? 4
defeniment per lo nostro pobla. 13
bo devant ell e so qui li plau. 14
més an sent dobles que ara no és.
de Israell en totes lurs ciutats.
que no an les mans dels hòmens. 14
batia son forment en se erra. 21
oferís [*] agradables holocauts. 25
sa beyna, i ell tornà-l’hi. 28
sia nomenada en totes les regions.
de Israell perdurablament.” 11
los quals no porían éser nonbrats.
fé, e nostro Senyor serà ab tu. 17
Senyor e denant lo seu pobla. 19
al nom de nostro Senyor. 23,Tit 1
departia tots agualment. 25,Tit 1
cor ells éran molt forts hòmens. 7
Senyor, axí com lurs frares. 13
en cascuna de les portes. 14
de tota la host del rey. 28,Tit 1
meus jutgamens axí com fa huy.” 8
giterà tu defora perdurablament. 10
e manement de totes coses. 13
yo he aparalades las despeses. 20
dix: –Beneÿts lo Senyor nostro Déu.
sotsmeséran-se al rey Salamó. 25
aytal que fos anans de Israell. 26
face tot ço que a ell plàcia, e yo
e forment per fer sacrifici. Yo
fets serfs de Daviu e donàran a ell
Síria servís a ell e que li donàs
qui és así atrobat oferir a tu
[*] e Magedó e ses filles, e
engendrà Hèber. 19 E Hèber engenrà
moltes obres en Capsael. Él aucís
e [*], là on era lo consell astaven
là on era lo consell astaven dos e
quatra en la carrera e axí éran de
en la carrera e axí éran de dos an
qui éran de molt fort adat, e fóran
la casa de aquells qui obraven bis,
aquel loch DC sicles de argent de
son frare, qui astava a la [*] part
fill de Manasès fo Esriel, e la sua
duch de Tamarí, duch de Mabsar, 54
en Edom e depuys no hy hac reys:
no hy hac reys: duch de Termà,
de Termà, duch de Alvà, [*] 52 [*]
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Donchs Daviu pres mill carretes sues e VII
Donchs Daviu regnà sobre tot lo pobla d’
Donchs, Hamon tunsurà lo cap e la barba
Donchs conforte’t e combatam-nos
Donchs Joab e lo pobla qui era ab ell
Donchs, senyor meu, no són tots tos serfs?
Donchs, veges qual cosa respondré yo a
Donchs nostro Senyor tremès pastilència
Donchs, com Daviu fo vengut a Ornan e
Donchs Daviu donà a Ornan per aquel loch
Donchs mentinent que Daviu hac vist que
Donchs, yo aperaleré totes les coses anans
Donchs, mon fill, nostro Senyor sia ab tu
Donchs leve’t e fé, e nostro Senyor serà
Donchs Daviu menà a tots los prínceps de
Donchs abandonats vostres cors e vostres
Donchs Daviu fo vel e ple de dies, e
Donchs Daviu e los mestres de la host
Donchs, los fills de Samaÿas fóran Othim e
Donchs las sorts fóran meses egualment als
Donchs la sort qui era de la part devés
Donchs Daviu apellà tots los prínceps de
»Donchs ara, devant tot lo pobla, e ara
Donchs, per ço com nostro Senyor ha elet
Donchs, Senyor nostro Déu, nós confesarem
Donchs Daviu menà a tota la moltitut e
Donchs tota la moltitut beneý lo Senyor,
Donchs, nostro Senyor axelsà Salomó sobre
Donchs Daviu, fill de Ysay, regnà sobre
doneré a ell bous per fer holocaust e
doneré volenter a tu tot açò. 24 E lo rey
dons. 3 En aquell matex temps, vensé Daviu
dons. E nostro Senyor ajudà a aquell en
dons ab molt gran goix. 18 Senyor, Déus de
Dor e ses files. Aquí habitàran los fills
dos fills: Jactan, Fàllech, e en los dies
dos hòmens, ço és, Aziell e Moab, e él
dos e dos. 18 En las seŀles dels portés de
dos. 18 En las seŀles dels portés de la
dos an dos per lurs seles. 19 Aquests són
dos per lurs seles. 19 Aquests són los
dos mília e DCC prínceps de compayas. E
drap de lin prim, en la casa del Jurament,
dret pes. 26 E adificà aquí un altar a
dreta. Asaph fo fill de Berequià, Baraquià
druda fo síria e anfentà Maquir, para de
duc de Mediel, duch de Hiran. Aquests són
duch de Termà, duch de Alvà, [*] 52 [*]
duch de Alvà, [*] 52 [*] duch de Ellà,
duch de Ellà, duch de Phinon, 53 duch de
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1Par 1,52
de Alvà, [*] 52 [*] duch de Ellà,
1Par 1,53
duch de Ellà, duch de Phinon, 53
1Par 1,53
duch de Phinon, 53 duch de Cenès,
1Par 1,53
53 duch de Cenès, duch de Tamarí,
1Par 1,54
duch de Mabsar, 54 duc de Mediel,
1Par 9,20
20 E Finès, fill de Eleazar, era
1Par 11,6
lo Jebuseu, aquel serà príncep e
1Par 17,7
en les pastures que tu foses
1Par 19,16
de la cavaleria de Adàdag, era
1Par 27,5
fill de Joadès, lo prevera, era
1Par 27,16
los fills de Rubèn, era Aliàtzer
1Par 27,16
sobre los fills de Simeon era
1Par 27,17
17 sobre los fills de Leví era
1Par 27,4
la host en lo primer mes. 4 Achites
1Par 1,51
fo mort Adad, comensàran a ésser
1Par 1,54
duch de Hiran. Aquests són los
1Par 5,24
hòmens forts e poderosos, e fóran
1Par 7,40
linatga e fóran alets e molt forts
1Par 7,40
e fóran alets e molt forts duchs de
1Par 26,26
de compayas e conestables e
1Par 28,1
tots los prínceps de Israell e los
1Par 4,5
5 E Asur, para de Tachua, havia
1Par 1,30
Cedar, Abdeel, Basan, 30 Masmà,
1Par 1,1
1 Adam engendrà Seth,
1Par 1,2
Enoch, 2 Enoch angendrà Cayinan,
1Par 1,2 Cayinan, e Caynan angendrà Malaell;
1Par 1,3
Malaell; e Malael, Gèrrech; 3
1Par 1,3
Gèrrech; 3 e Gèrech, Henoch;
1Par 1,3
Henoch; e Hanoch, Metuselem;
1Par 1,4
e Matuselem [*]; 4 [*] Nohè;
1Par 1,4
[*]; 4 [*] Nohè; e Noè, Sem, Cam
1Par 1,5
e Jàfet. 5 E Jàfet angenrà Gòmer
1Par 1,5
5 E Jàfet angenrà Gòmer e Magod,
1Par 1,5
Gòmer e Magod, e Maday, Janan
1Par 1,6
Tiràs. 6 E Gòmer engenrà Asenech
1Par 1,6 6 E Gòmer engenrà Asenech e Erifan
1Par 1,7 e Chogotmà. 7 E Janan angenrà Elizà
1Par 1,7
7 E Janan angenrà Elizà e Tharsis
1Par 1,7
angenrà Elizà e Tharsis e Sichim
1Par 1,9
Canaam. 9 E Chus engendrà Sabà,
1Par 1,9
9 E Chus engendrà Sabà, e Jullà
1Par 1,9
Sabacatà. E Regmà engendrà Sabba
1Par 1,10 e Dedan. 10 E Hus engenrà Nomroch,
1Par 1,11 terra. 11 E Mesraym engendrà Ludín
1Par 1,12
Nephtoín, 12 Pherusín, Casloÿm,
1Par 1,13 Canaan engenrà primerament Sidònem
1Par 1,15 e Heteu, 14 Jebuseu, Amoreu, [*] 15
1Par 1,18
18 E Arfaxath engendrà Sale,
1Par 1,19
engenrà dos fills: Jactan, Fàllech,
1Par 1,28 és Abraam. 28 Abram angenrà Isach
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duch de Phinon, 53 duch de Cenès, duch de
duch de Cenès, duch de Tamarí, duch de
duch de Tamarí, duch de Mabsar, 54 duc de
duch de Mabsar, 54 duc de Mediel, duch de
duch de Hiran. Aquests són los duchs de
duch [*] devant nostro Senyor. 21 E
duch. Donchs, Joab, fill de Servià, anà
duch e giador del meu pobla de Israell, 8
duch de aquells. 17 E com açò fou
duch de la tersa compaya en lo ters mes, e
duch de Zecrí; sobre los fills de Simeon
duch Safarias, fill de Maachà; 17 sobre
duch Hasabias, fill de Tamel; sobre los
Duch havia la segona compaya del segon
duchs en Edom e depuys no hy hac reys:
duchs de Edom. 2,Tit 1 Aquests són los
duchs e senyós en les lurs conpayas. 25 E
duchs de duchs. Lo nonbre de aquells qui
duchs. Lo nonbre de aquells qui éran
duchs de la host, e fóran magoralls. 27 De
duchs dels trips e los prebots de les
dues mulers: la una havia nom Halaà, la
Dumà, Irasà, Hadad, Temà, 31 Jaür, Naphís,
e Seth angendrà Enoch, 2 Enoch angendrà
e Caynan angendrà Malaell; e Malael,
e Malael, Gèrrech; 3 e Gèrech, Henoch; e
e Gèrech, Henoch; e Hanoch, Metuselem; e
e Hanoch, Metuselem; e Matuselem [*]; 4
e Matuselem [*]; 4 [*] Nohè; e Noè, Sem,
e Noè, Sem, Cam e Jàfet. 5 E Jàfet angenrà
e Jàfet. 5 E Jàfet angenrà Gòmer e Magod,
e Magod, e Maday, Janan e Tubal, Mòsoch,
e Maday, Janan e Tubal, Mòsoch, Tiràs. 6 E
e Tubal, Mòsoch, Tiràs. 6 E Gòmer engenrà
e Erifan e Chogotmà. 7 E Janan angenrà
e Chogotmà. 7 E Janan angenrà Elizà e
e Tharsis e Sichim e Dodanín. 8 E Cam
e Sichim e Dodanín. 8 E Cam angenrà Chus,
e Dodanín. 8 E Cam angenrà Chus, Mesraym,
e Jullà e Sabatà, Regmà, Sabacatà. E Regmà
e Sabatà, Regmà, Sabacatà. E Regmà
e Dedan. 10 E Hus engenrà Nomroch, e
e aquest comensà a éser poderós en la
e Anamín, Laabín, Nephtoín, 12 Pherusín,
e de aquests isquéran los phalisteus. E
e Heteu, 14 Jebuseu, Amoreu, [*] 15 e
e Heveu, Azacheu, Sineu, 16 Aradiu,
e Sale engendrà Hèber. 19 E Hèber engenrà
e en los dies de Fàlech fo depertida la
e Ismael. 29 Aquestes són les generacions
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Ismael engenrà primerament Nabayot,
de Secutà. 34 Abram angenrà Isach,
Isach, e Ysach engenrà Isahú
Dizson. 41 E Dizson engenrà Matan,
41 E Dizson engenrà Matan, e Seban,
de Israel: Bala, fill de Baor;
ciutat, Denaba. 44 E morí Bàlach,
dels cananeus. 46 E morí Huzan,
Median en la terra de Moab;
mort Balanan, regnà per ell Adad,
e la sua ciutat havia nom Phorí,
comensàran a ésser duchs en Edom
Her, Onam, Selà. E Her era lo magor
de Tamar, qui era se nora, Zàram
de Judà V. 5 E Fares angenrà Heszom
e Hamule. 6 Zare engendrà Zamrí
6 Zare engendrà Zamrí e Ethan
Zamrí e Ethan e Eman, Cal i Daran;
engendrà Achor, qui torbà Israel
10 E Ram angendrà Aminedap,
III. 17 Abigail anfentà Amasià,
Asubà, de la qual angenrà Enoch,
altra muler qui era apellada Chayp
aquela Hur. 20 E Hur angendrà Urí,
la filla de Maquir, para de Galaad,
com hac LX anys pres-la per muler
Segub. 22 E Segub engendrà Jachir,
de Galaad. 23 E Jesur pres Aram
pres Aram e los castells de Jeïr
Aram e los castells de Jeïr e Canat
Afinta. E Hesrom hac Abià per muler
Hesrom, engendrà primerament Ram
de Jeramel. 34 Sesan no hac fills
34 Sesan no hac fills e hac files,
files, e hac un servisial agipcià
agipcià e hac nom Agernà; 35
35 e donà-li se filla per muler
Mosà, Mosà engendrà Zip
46 Efè, concupina de Calefs,
de Calefs, e anfentà Haram, Mosà
engendrà Sue, para de Maglennà
veya la meitat dels reposaments, 53
53 e de la conexensa de Cariacarim,
Tecroy, Aphutrey, Sematay, Masaray;
e de aquests axíran los serraÿtes
Los fills de Salmà, para de Betlem,
de la corona de la casa de Joab
la meytat del repòs de Sereray, 55
repòs de Sereray, 55 e les cusinees
an Habron, un regnà set anys
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e puys Cedar, Abdeel, Basan, 30 Masmà,
e Ysach engenrà Isahú e Jacob, qui és dit
e Jacob, qui és dit Israel. 35 E Ezaú
e Seban, e Jetran, Caran. 42 E Àser
e Jetran, Caran. 42 E Àser engenrà Balaam,
e lo nom de la sua ciutat, Denaba. 44 E
e regnà per ell Jobab, fil de Sare, de
e regnà per ell Adap, fill de Bedap, qui
e la sua ciutat hac nom Ajuth. 47 E com fo
e la sua ciutat havia nom Phorí, e la sua
e la sua muler havia nom Mesesabel, fila
e depuys no hy hac reys: duch de Termà,
e fou mal devant nostro Senyor Déus, i él
e Fares. E axí fóran los fils de Judà V. 5
e Hamule. 6 Zare engendrà Zamrí e Ethan e
e Ethan e Eman, Cal i Daran; e axí fóran
e Eman, Cal i Daran; e axí fóran V. 7 E
e axí fóran V. 7 E Zamrí engendrà Achor,
e peccà en ledronici de vet (ço és, que fo
e Aminedap angenrà Nason, príncep dels
e fo pare de aquest Gèter asmelita. 18 E
e Enoch angendrà Jèfar, Sodab, Ardon. 19 E
e engendrà de aquela Hur. 20 E Hur
e Urí angendrà Basalael. 21 E puys Hesrom
e com hac LX anys pres-la per muler e
e angendrà de ella Segub. 22 E Segub
e poseý XXIII ciutats en la terra de
e los castells de Jeïr e Canat e los
e Canat e los carrés de LXX ciutats;
e los carrés de LXX ciutats; aquests fóran
e angendrà de aquella Assur, para de
e puys engendrà Ymà, Aram, Asson, Achià.
e hac files, e hac un servisial agipcià e
e hac un servisial agipcià e hac nom
e hac nom Agernà; 35 e donà-li se filla
e donà-li se filla per muler e angendrà
e angendrà de aquella Ether. 36 E Eter
e Mererà, para de Hebron. 43 E Hebron
e anfentà Haram, Mosà e Tezez. E Haram
e Tezez. E Haram engendrà Joser. 47 Jadon
e para de Gabeà. Caleb angendrà Axà. 50
e de la conexensa de Cariacarim, e
e angendrà Tecroy, Aphutrey, Sematay,
e de aquests axíran los serraÿtes e los
e los astaholites. 54 Los fills de Salmà,
e de Neofasí, de la corona de la casa de
e la meytat del repòs de Sereray, 55 e les
e les cusinees e les cognicions cantans
e les cognicions cantans dels maestres qui
e sis mesos, e regnà an Jerusalem XXXIII
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1Par 3,4
un regnà set anys e sis mesos,
1Par 3,12
de Joàs, lo qual angenrà Atzaries,
1Par 3,16
16 Johaquim angenrà Jaconias
1Par 3,20 Barathían, Hasadíam, Josab-Hèsed,
1Par 3,22
Semequias engendrà Hacús
1Par 3,22
Baaria, Naarià, Sefay, Sesà,
1Par 3,23
Aliornachí, Sodechias, Etrincham,
1Par 3,24 Phelià, Acub, Joanan, Dalayà, Anan,
1Par 4,2 engendrà Geth, Geth angenrà Achim
1Par 4,3
3 Aquest és lo litnatge de Etan
1Par 4,3
és lo litnatge de Etan e de Jesrael
1Par 4,3
de Etan e de Jesrael e de Jesemà
1Par 4,3
Jesrael e de Jesemà e de Jedebès,
1Par 4,4 Godor [*] Èser; Èser angendrà Hossà
1Par 4,6 E Naarà anfentà Ozam, Hèpher, Teman
1Par 4,8
Am. 8 Chus engendrà Enòs, Sobohà
1Par 4,9 de Aram. 9 E Jabès emperò fo millor
1Par 4,9
e pus nobla que tots sos frares,
1Par 4,9
e la sua mara apelà-lo Jabès
1Par 4,10
dolor infentat. 10 E Jabès apellà
1Par 4,10
apellà e conech Déus de Israell,
1Par 4,10 Senyor, qui ést beneÿt, benuyràs mi
1Par 4,10
mi e axemplaràs los meus térmens
1Par 4,10
los meus térmens e seràs ab mi
1Par 4,10
lo de la oració de què ell pregava
1Par 4,12 de Esrom. 12 Esrom angendrà Betrafà
1Par 4,12 12 Esrom angendrà Betrafà e Phesè
1Par 4,13 de Rahà. 13 Conès angendrà Othoniel
1Par 4,13 e Sararayà. Othoniel engenrà Hachir
1Par 4,15
fill de Sofonià, angendrà Hir
1Par 4,15
de Sofonià, angendrà Hir e Elam
1Par 4,16
Senès. 16 E Jaell engendrà Zib
1Par 4,16
16 E Jaell engendrà Zib e Siphà
1Par 4,16
Jaell engendrà Zib e Siphà e Serià
1Par 4,17 17 E Esraell angendrà Gèter, Mèrech
1Par 4,17
angendrà Gèter, Mèrech e Fèrech,
1Par 4,17
e Gaalon; engenrà Mariasà, Machí
1Par 4,19
de Nàatam: Garmí, para de Seyllà
1Par 4,20 Maquí. 20 E Simon engendrà Annon
1Par 4,20 20 E Simon engendrà Annon e Renà,
1Par 4,20
Chilon. E Jesí engendrà Joech
1Par 4,21
de Judà: Her, qui fo para de Lechà,
1Par 4,21
e Laadà, qui fo para de Marazà,
1Par 4,22
prim, en la casa del Jurament, 22
1Par 4,22
22 e de aquel qui féu astar lo soll
1Par 4,22
lo soll e de l’hom de Felsia,
1Par 4,22
los quals fóran prínceps en Moab,
1Par 4,23
qui astaven an las plantacions
1Par 4,23
les astabbilias en la casa del rey
1Par 4,23
del rey e an los seus castells,

SEVILLA: 1PAR

e regnà an Jerusalem XXXIII anys. 5 David
e Atzaries angendrà Jonetam, 13 Jonetam
e Sedesias. 17 E Jaconies angendrà Assur,
e són cinc. 21 Hananias angendrà Falatias,
e Gregal, Baaria, Naarià, Sefay, Sesà, e
e són VI. 23 Naarià angendrà Aliornachí,
e són tres. 24 Elionaqui angenrà Courà,
e són VII. 4,Tit 1 Judes angendrà Fares,
e Ley [*]. 3 Aquest és lo litnatge de Etan
e de Jesrael e de Jesemà e de Jedebès, e
e de Jesemà e de Jedebès, e lur germana
e de Jedebès, e lur germana havia nom
e lur germana havia nom Asafiní. 4 Fimel
e [*] Hur, qui era lo primer angenrat [*],
e Astarí. Aquests són fills de Naarà. 7
e les cosinees de Aral, fill de Aram. 9 E
e pus nobla que tots sos frares, e la sua
e la sua mara apelà-lo Jabès e dix: –Per
e dix: –Per ço l’he apelat axí, com l’he
e conech Déus de Israell, e dix: –Tu,
e dix: –Tu, Senyor, qui ést beneÿt,
e axemplaràs los meus térmens e seràs ab
e seràs ab mi e no volràs que negun mal
e no volràs que negun mal venga a mi. E
e donà-li so que ell volia. 11 E Caleph,
e Phesè e Thenà, qui fo para de la ciutat
e Thenà, qui fo para de la ciutat de Naàs.
e Sararayà. Othoniel engenrà Hachir e
e Mahonich. 14 Achir angendrà Osrà;
e Elam e Nachne. Elam angenrà Senès. 16 E
e Nachne. Elam angenrà Senès. 16 E Jaell
e Siphà e Serià e Asirael. 17 E Esraell
e Serià e Asirael. 17 E Esraell angendrà
e Asirael. 17 E Esraell angendrà Gèter,
e Fèrech, e Gaalon; engenrà Mariasà, Machí
e Gaalon; engenrà Mariasà, Machí e Jesbà,
e Jesbà, para de Estamó. 18 E la sua mara,
e d’Astamó, qui fo de la terra de Maquí.
e Renà, e Hennan engenrà Chilon. E Jesí
e Hennan engenrà Chilon. E Jesí engendrà
e Bensoch. 21 Aquests són los fills de
e Laadà, qui fo para de Marazà, e les
e les cognicions de la casa de aquells qui
e de aquel qui féu astar lo soll e de l’
e de l’hom de Felsia, e Segur, Anant, los
e Segur, Anant, los quals fóran prínceps
e aquels qui tornàran en Lèhem. Aquestes
e en les astabbilias en la casa del rey e
e an los seus castells, e astegéran aquí.
e astegéran aquí. 24 Simeon engenrà
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1Par 4,27
Secur. 27 Semeý angenrà XVI fills
1Par 4,27
frares seus no hagéran molts fills
1Par 4,28
de Judà. 28 E habitàran an Barsabe
1Par 4,28 28 E habitàran an Barsabe e Moladà
1Par 4,29 Barsabe e Moladà e an Hasarsual, 29
1Par 4,29
e an Hasarsual, 29 e en Belaà
1Par 4,29
29 e en Belaà e an Asòmoch
1Par 4,30 Belaà e an Asòmoch e an Tolach 30
1Par 4,30 Asòmoch e an Tolach 30 e an Batuell
1Par 4,30 Tolach 30 e an Batuell e an Normàs
1Par 4,31
e an Normàs e an Sicalech 31
1Par 4,31 e an Sicalech 31 e an Betmarchabet
1Par 4,31
e an Betmarchabet e an Hasarzurín
1Par 4,31
e an Hasarzurín e an Betbaray
1Par 4,31
Saarym. Aquestes fóran las ciutats
1Par 4,32 Etan, Ahèn, Remnon, Sechem, Assan;
1Par 4,33
los carrés de aquestes villes engir
1Par 4,33
a Bàal. E aquesta fo lur habitació
1Par 4,34
lurs seÿes: 34 Mosobolí, Genilech
1Par 4,35
Genilech e Jozà, fill de Amatià; 35
1Par 4,35
e Jozà, fill de Amatià; 35 e Joell
1Par 4,35
Josabiè, qui fo fill de Sarachies,
1Par 4,36
e aquest fo fill de Oziell; 36
1Par 4,36
fo fill de Oziell; 36 e Ehonay
1Par 4,36
de Oziell; 36 e Ehonay e Jocebà
1Par 4,36
36 e Ehonay e Jocebà e Asayà
1Par 4,36 e Ehonay e Jocebà e Asayà e Suchua
1Par 4,36 e Jocebà e Asayà e Suchua e Adiell
1Par 4,36
e Asayà e Suchua e Adiell e Ismiel
1Par 4,38
anomenats en les suas parantias
1Par 4,38
e an les casas de lurs cusineses
1Par 4,40
sercasen pastura a lurs ovelles, 40
1Par 4,40
40 e atrobàran fort bones pastures
1Par 4,40
fort bones pastures e bona terra
1Par 4,40 bones pastures e bona terra e ampla
1Par 4,41
los dies de Atzechià, rey de Judà,
1Par 4,41
que trobàran en aquella terra,
1Par 4,41
e tots aquells qui aquí astaven
1Par 4,43
Oziel, qui éran fills de Jezí, 43
1Par 4,43
fills de Jezí, 43 e destrovíran
1Par 4,43 qui éran ascampats als amolechites,
1Par 5,1
son germà, aytanbé fill de Israell;
1Par 5,2
molt pus fort de tots sos germans,
1Par 5,3
angenrat de Israell, engendrà Enoch
1Par 5,4
Samayà, Samahià angenrà Gog;
1Par 5,5 angenrà Gog; e Gog angenrà Semeý, 5
1Par 5,5
Semeý, 5 e Semeý angenrà Michà,
1Par 5,5
Michà, e Michà angenrà Reyà,
1Par 5,6
Reyà, e Reyà angendrà Bàal, 6
1Par 5,6
dels asirians, se’n menà catiu,

SEVILLA: 1PAR

e VI files. Los frares seus no hagéran
e tota la sua perentia no poch bastar al
e Moladà e an Hasarsual, 29 e en Belaà e
e an Hasarsual, 29 e en Belaà e an Asòmoch
e en Belaà e an Asòmoch e an Tolach 30 e
e an Asòmoch e an Tolach 30 e an Batuell e
e an Tolach 30 e an Batuell e an Normàs e
e an Batuell e an Normàs e an Sicalech 31
e an Normàs e an Sicalech 31 e an
e an Sicalech 31 e an Betmarchabet e an
e an Betmarchabet e an Hasarzurín e an
e an Hasarzurín e an Betbaray e an Saarym.
e an Betbaray e an Saarym. Aquestes fóran
e an Saarym. Aquestes fóran las ciutats e
e les viles sues dentrò que hagéran Daviu
e axí són V ciutats. 33 E hagéran tots los
e antorn dentrò a Bàal. E aquesta fo lur
e lo departiment de lurs seÿes: 34
e Jozà, fill de Amatià; 35 e Joell e Jehu,
e Joell e Jehu, fill de Josabiè, qui fo
e Jehu, fill de Josabiè, qui fo fill de
e aquest fo fill de Oziell; 36 e Ehonay e
e Ehonay e Jocebà e Asayà e Suchua e
e Jocebà e Asayà e Suchua e Adiell e
e Asayà e Suchua e Adiell e Ismiel e
e Suchua e Adiell e Ismiel e Banayà. 37 E
e Adiell e Ismiel e Banayà. 37 E Zizà fo
e Ismiel e Banayà. 37 E Zizà fo fill de
e Banayà. 37 E Zizà fo fill de Zepheu, qui
e an les casas de lurs cusineses e fóran
e fóran fort multiplicats. 39 E levàrane atrobàran fort bones pastures e bona
e bona terra e ampla e [*] abondosa, en la
e ampla e [*] abondosa, en la qual ya
e [*] abondosa, en la qual ya havían
e destrovíran tots los tebernacles de
e tots aquells qui aquí astaven e astans
e astans fóran destroÿts tro al dia de
e destrovíran e auciéran tots aquels qui
e auciéran tots aquels qui aquí éran
e han astat aquí per aquels entrò al die
e axí no·l tenían axí com a magor. 2
e isquéran de ell molts prínceps [*]. 3 E
e Phanú, Esrom, Carmín. 4 E Joell angenrà
e Gog angenrà Semeý, 5 e Semeý angenrà
e Semeý angenrà Michà, e Michà angenrà
e Michà angenrà Reyà, e Reyà angendrà
e Reyà angendrà Bàal, 6 e Bèal angendrà
e Bèal angendrà Becham, lo qual
e fo príncep en lo trip de Rubèn. 7 E los
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1Par 5,7
1Par 5,7
1Par 5,8
1Par 5,8
1Par 5,8
1Par 5,8
1Par 5,9
1Par 5,10
1Par 5,10
1Par 5,10
1Par 5,12
1Par 5,12
1Par 5,13
1Par 5,16
1Par 5,16
1Par 5,16
1Par 5,17
1Par 5,18
1Par 5,18
1Par 5,18
1Par 5,18
1Par 5,18
1Par 5,18
1Par 5,18
1Par 5,19
1Par 5,19
1Par 5,19
1Par 5,19
1Par 5,20
1Par 5,20
1Par 5,20
1Par 5,21
1Par 5,21
1Par 5,21
1Par 5,21
1Par 5,21
1Par 5,22
1Par 5,22
1Par 5,22
1Par 5,22
1Par 5,23
1Par 5,23
1Par 5,24
1Par 5,24
1Par 5,24
1Par 5,25
1Par 5,25
1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 5,26
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trip de Rubèn. 7 E los seus frares
sues havían per prínceps Zezehl
8 E Baala fo fill de Achàs,
de Achàs, e Achàs fo fill de Semma,
de Semma, e Samma fo fill de Joell,
e habità en Aroer dentrò a Nabó
ixent, là on hom entra an un desert
viu geregaven contra los agarrenchs
los agarrenchs e ausiéran-los
e tolgéran-lurs totes lurs tendes
12 E Joell habità en la un camp,
e aprés ell habità Saphan. E Janay
de aquestes, segons les cases
companyes, 16 habitàvan en Galaad
16 habitàvan en Galaad e an Basan
e an Basan e an los carrés lurs
los dies de Johatan, rey de Judà,
de Israell. 18 E los fills de Rubèn
18 E los fills de Rubèn e de Gad
trip de Manassès, qui éran batalés
batalés e portaven armes, lanses
e portaven armes, lanses e ascuts
armes, lanses e ascuts e coltels,
e coltels, e sabien bé batallar
qui tots axían a batalla, 19
19 e geregaven contra los agarenchs
e ajudaven-los los ytureus
-los los ytureus e ells nafeus
nafeus e aquells de Nodap, 20 [*]
20 [*] e preséran los agerenchs
ells apellàran Déus con conbatían
an ell. 21 E preséran an ells
E preséran an ells e tota lur roba
e·ls camells, qui éran V mília,
e preséran CCC L mília oveles
CCC L mília oveles e II mília àsens
gran batalla de nostro Senyor Déus,
Senyor Déus, e nefràran-ne molts
e tolgéran-los tota la terra
-los tota la terra e habitàran
de Basaan dentrò a Belcarmon,
a Belcarmon, e dentrò a Senir
Jadiel, qui fóran hòmens forts
qui fóran hòmens forts e poderosos,
forts e poderosos, e fóran duchs
E desenpararen Déus de lurs pares
lurs pares e fahéran fornicacions
asperit de Ful, rey dels aserians,
de Teglatphalazar, rey de Assur,
rey de Assur, e pres Rubèn

SEVILLA: 1PAR

e tota la perentia qui era nonbrada per
e Zacharias. 8 E Baala fo fill de Achàs, e
e Achàs fo fill de Semma, e Samma fo fill
e Samma fo fill de Joell, e habità en
e habità en Aroer dentrò a Nabó e
e Abelmeon. 9 E habità an la terra que és
e armitatga, entrò al flum qui és apellat
e ausiéran-los e tolgéran-lurs totes
e tolgéran-lurs totes lurs tendes e tota
e tota la terra tro a Galaad. 11 E los
e aprés ell habità Saphan. E Janay e Saffà
e Saffà habitàran an Bassan. 13 Los
e les lurs parenties, foren aquests VII:
e an Basan e an los carrés lurs e an tots
e an los carrés lurs e an tots los lochs
e an tots los lochs de Saron entrò als
e an los dies de Gereboam, rey de Israell.
e de Gad e los hòmens de la meytat dell
e los hòmens de la meytat dell trip de
e portaven armes, lanses e ascuts e
e ascuts e coltels, e sabien bé batallar e
e coltels, e sabien bé batallar e
e sabien bé batallar e conbatre, éran
e conbatre, éran XLIIII mília DDCC LX
e geregaven contra los agarenchs e
e ajudaven-los los ytureus e ells nafeus
e ells nafeus e aquells de Nodap, 20 [*] e
e aquells de Nodap, 20 [*] e preséran los
e preséran los agerenchs e aquells qui
e aquells qui éran ab ells, cor ells
e Déus oyí’lls, per ço com crèyan an ell.
e tota lur roba e·ls camells, qui éran V
e·ls camells, qui éran V mília, e
e preséran CCC L mília oveles e II mília
e II mília àsens e C mília hòmens. 22 E fo
e C mília hòmens. 22 E fo fort gran
e nefràran-ne molts e tolgéran-los
e tolgéran-los tota la terra e habitàran
e habitàran e astegéran aquí dentrò a la
e astegéran aquí dentrò a la
e dentrò a Senir e dentrò al munt de
e dentrò al munt de Hermon, cor ells éran
e poderosos, e fóran duchs e senyós en les
e fóran duchs e senyós en les lurs
e senyós en les lurs conpayas. 25 E
e fahéran fornicacions e adoraren los déus
e adoraren los déus del pobla, la qual
e l’asperit de Teglatphalazar, rey de
e pres Rubèn e Gad e la meytat del trip de
e Gad e la meytat del trip de Manasès, e
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1Par 5,26
rey de Assur, e pres Rubèn e Gad e la meytat del trip de Manasès, e menà
1Par 5,26
e la meytat del trip de Manasès, e menà’ls en Elà e an Habor e an Ara, e
1Par 5,26
trip de Manasès, e menà’ls en Elà e an Habor e an Ara, e en lo flum de
1Par 5,26
e menà’ls en Elà e an Habor e an Ara, e en lo flum de Gozan, e an aquí
1Par 5,26
’ls en Elà e an Habor e an Ara, e en lo flum de Gozan, e an aquí astan tro
1Par 5,26
e an Ara, e en lo flum de Gozan, e an aquí astan tro al die de huy. 6,Tit
1Par 6,2 Achat fóran aquests: Amram, Assaar, e Hebron, Oziel. 3 Los fills de Amran
1Par 6,5
Abisue. 5 Abisue engendrà Bocrí, e Brocrí engendrà Ozí. 6 Ozí angendrà
1Par 6,10 engenrà Anarias. Aquest fo prevera e usà de l’ofici en la cassa de nostro
1Par 6,15 per las mans de Nabuchadenasor Judà e Jerusalem, lavòs Josadech exí d’equí.
1Par 6,17
fóran los fills de Gerson: Lobení e Semeý. 18 Aquests fóran los fills de
1Par 6,22
de Caath: Aminadap fo son fill e fou para de Corrè, Corè fou para de
1Par 6,24
para de Asir, 24 Asir, de Càath, e Càath fou para de Uriell, Uriell fou
1Par 6,32
alogada la archa. 32 E cantaven e administraven devant la archa del
1Par 6,32
adificat lo templa en Jerusalem, e astave cascú segons son orda en lo
1Par 6,34
Joell; Joel, lo fill de Samuel; 34 e Samuel, de Elcanà; e Elcanà, de Joram; e
1Par 6,34 de Samuel; 34 e Samuel, de Elcanà; e Elcanà, de Joram; e Joram, de Eliel; e
1Par 6,34
de Elcanà; e Elcanà, de Joram; e Joram, de Eliel; e Eliel, de Eteu; 35 e
1Par 6,34
de Joram; e Joram, de Eliel; e Eliel, de Eteu; 35 e Theu, de Sufa; e
1Par 6,35
de Eliel; e Eliel, de Eteu; 35 e Theu, de Sufa; e Sufa, de Achanà; e
1Par 6,35
Eliel, de Eteu; 35 e Theu, de Sufa; e Sufa, de Achanà; e Elcanà, de Math; [*]
1Par 6,35 e Theu, de Sufa; e Sufa, de Achanà; e Elcanà, de Math; [*] de Masay; 36 e
1Par 6,36 e Elcanà, de Math; [*] de Masay; 36 e Masay, de Alcanà; e Elcanà, de Joell; e
1Par 6,36
de Masay; 36 e Masay, de Alcanà; e Elcanà, de Joell; e Joel, de Atzarià; e
1Par 6,36
de Alcanà; e Elcanà, de Joell; e Joel, de Atzarià; e Atzerià, fill de
1Par 6,36
de Joell; e Joel, de Atzarià; e Atzerià, fill de Sofonià; 37 e Sofonià,
1Par 6,37
e Atzerià, fill de Sofonià; 37 e Sofonià, fill de Càhat; e Càhat, de
1Par 6,37
37 e Sofonià, fill de Càhat; e Càhat, de Asir; e Asir, de Abiazaph; e
1Par 6,37
fill de Càhat; e Càhat, de Asir; e Asir, de Abiazaph; e Abiazaph, de Corrè;
1Par 6,37
de Asir; e Asir, de Abiazaph; e Abiazaph, de Corrè; 38 e Corrè, de
1Par 6,38 Abiazaph; e Abiazaph, de Corrè; 38 e Corrè, de Yzaar; e Ysaar, de Cahat; e
1Par 6,38
de Corrè; 38 e Corrè, de Yzaar; e Ysaar, de Cahat; e Cahat, qui era fill
1Par 6,38 Corrè, de Yzaar; e Ysaar, de Cahat; e Cahat, qui era fill de Leví, qui era
1Par 6,44
de Leviy. 44 E los fills de Merarí e sos frares estaven a part sinestra.
1Par 6,44
fill de Cusí, qui fo fill de Abdí, e Abdí fo fill de Moloch. 45 E Moloch, de
1Par 6,45 E Moloch, de Hasabià; [*] de Asbí; e Asbí, de Amasià; e Amasià, de Helquià;
1Par 6,45
[*] de Asbí; e Asbí, de Amasià; e Amasià, de Helquià; 46 e Helquià, de
1Par 6,46 de Amasià; e Amasià, de Helquià; 46 e Helquià, de Amasay; e Amasay, de Boní; e
1Par 6,46
Helquià; 46 e Helquià, de Amasay; e Amasay, de Boní; e Boní, de Sòmer; 47
1Par 6,46
de Amasay; e Amasay, de Boní; e Boní, de Sòmer; 47 Sòmer, de Moolí; [*]
1Par 6,49
de nostro Senyor Déus. 49 E Aron e sos fills aduyen e cremaven ensens sobre
1Par 6,49
Déus. 49 E Aron e sos fills aduyen e cremaven ensens sobre l’altar de nostro
1Par 6,49
altar de la timiama en tota la obra e en tot quant era obs al sante sentorum,
1Par 6,54
aquests fills de Amon en los carrés e an los lochs de prop las parantias dels
1Par 6,55
55 E donàran a ells Hebron [*] e aqueles alçàrias e aquels mases qui hi
1Par 6,55
ells Hebron [*] e aqueles alçàrias e aquels mases qui hi éran angir e antorn,
1Par 6,55
e aquels mases qui hi éran angir e antorn, 56 e donaren los camps de la
1Par 6,56
qui hi éran angir e antorn, 56 e donaren los camps de la ciutat e les
1Par 6,56
56 e donaren los camps de la ciutat e les viles a Calef, fill de Jofonè. 57 E
1Par 6,57
las ciutats de refugi Hebron e Lempnan e los lurs masos qui hi éran de
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1Par 6,57
1Par 6,58
1Par 6,58
1Par 6,58
1Par 6,58
1Par 6,60
1Par 6,60
1Par 6,61
1Par 6,62
1Par 6,62
1Par 6,62
1Par 6,62
1Par 6,62
1Par 6,63
1Par 6,63
1Par 6,63
1Par 6,65
1Par 6,65
1Par 6,65
1Par 6,66
1Par 6,67
1Par 6,68
1Par 6,69
1Par 6,71
1Par 6,72
1Par 6,73
1Par 6,78
1Par 6,79
1Par 6,79
1Par 7,1
1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,3
1Par 7,3
1Par 7,3
1Par 7,3
1Par 7,4
1Par 7,4
1Par 7,4
1Par 7,4
1Par 7,5
1Par 7,6
1Par 7,6
1Par 7,7
1Par 7,7
1Par 7,7
1Par 7,7
1Par 7,8
1Par 7,8

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

ciutats de refugi Hebron e Lempnan
masos qui hi éran de prop, 58 Jèter
58 Jèter e Tramó, ab los seus masos
seus masos e ab les sues vilotxes,
e ab les sues vilotxes, e Helon
lochs, Anatoth ab los seus lochs;
fóran dades per las lurs parentias
qui éran romasos, de lur cognació
la meytat del trip de Manasès, 62
de Gerson, per les lurs perentias
e cognacions, del trip de Ysachar
trip de Ysachar e del trip de Aser
trip de Aser e del trip de Naptalín
de Merarí, per las sues perentias
e cognacions, del trip de Rubèn
trip de Rubèn e del trip de Agaad
levites ciutats ab lurs lochs, 65
sort dels fills del trip de Judà
e del trip dels fills de Simeon
qui éran dels fills de Cahat,
lurs lochs, en lo munt d’Efraÿm,
ab los lurs lochs, 68 Cithmana
e Becaron ab los lurs lochs; 69
Manasès, Gaulon, qui és an Basan,
72 E del trip de Yssacar, Chades
Chades e Daberith, [*] 73 Armoth
delà al trip de Rubèn, Bòzor
trip de Rubèn, Bòzor e Jasa [*] 79
Bòzor e Jasa [*] 79 e Cadamoth
Tollà, Phuà, Jasup, Simaron,
Jariell, Jemay, Jebsom, Samuel;
e fóran prínceps per les suas cases
cases e per las lurs cognacions;
foren fills de Ozí: Jesrayà;
aquests nasquéran aquests: Michaell
aquests: Michaell e Obedià
aquests: Michaell e Obedià e Joell
4 E aquets fóran per lurs conpayas
molt forts hòmens, sants a batalla,
a batalla, e fóran XXXVI mília;
e aquests hagéran moltes mulers
e molts fills. 5 E los lurs frares
6 Los fills de Bengamín éran Bela
de Bengamín éran Bela e Bèther
tres. 7 Fills de Bella éran Escom
7 Fills de Bella éran Escom e Ozí
de Bella éran Escom e Ozí e Oriell
de compayes molt forts per conbatra
Los fills de Bècher fóran Zamichàs
de Bècher fóran Zamichàs e Joàs

SEVILLA: 1PAR

e los lurs masos qui hi éran de prop, 58
e Tramó, ab los seus masos e ab les sues
e ab les sues vilotxes, e Helon e Daber ab
e Helon e Daber ab los seus lochs, 59 [*].
e Daber ab los seus lochs, 59 [*]. 60 E
e totes aquestes ciutats fóran XIII, qui
e cognacions. 61 E donaren als fills de
e parentia X u ciutats de la meytat del
e als fills de Gerson, per les lurs
e cognacions, del trip de Ysachar e del
e del trip de Aser e del trip de Naptalín
e del trip de Naptalín e del trip de
e del trip de Manesès en Basan XIII
e cognacions, del trip de Rubèn e del trip
e del trip de Agaad e del trip de Sebulon
e del trip de Sebulon donàran [*] XII
e donàran per sort dels fills del trip de
e del trip dels fills de Simeon e del trip
e del trip dels fills de Bengamín ciutats,
e fóran las ciutats en los térmens de
e Gàzer ab los lurs lochs, 68 Cithmana e
e Becaron ab los lurs lochs; 69 e del trip
e del trip de Dan, Heltece, Bechor, Helan,
e Asteroth ab los lurs lochs. 72 E del
e Daberith, [*] 73 Armoth e Anem ab tots
e Anem ab tots los lochs de aquests. 74 E
e Jasa [*] 79 e Cadamoth e Mifalath [*].
e Cadamoth e Mifalath [*]. 80 [*] 80-81
e Mifalath [*]. 80 [*] 80-81 [*] ab tots
e axí són IIII. 2 Los fills de Tollà fóran
e fóran prínceps per les suas cases e per
e per las lurs cognacions; e nonbràran del
e nonbràran del trip de Tollà en los dies
e de aquests nasquéran aquests: Michaell e
e Obedià e Joell e Josià; aquests V fóran
e Joell e Josià; aquests V fóran prínceps.
e Josià; aquests V fóran prínceps. 4 E
e per lurs pobles molt forts hòmens, sants
e fóran XXXVI mília; e aquests hagéran
e aquests hagéran moltes mulers e molts
e molts fills. 5 E los lurs frares e tot
e tot lur linatga de Ysachar éran molt
e Bèther e Jadiel, los tres. 7 Fills de
e Jadiel, los tres. 7 Fills de Bella éran
e Ozí e Oriell e Germoth, Auray. Aquests
e Oriell e Germoth, Auray. Aquests fóran V
e Germoth, Auray. Aquests fóran V prínceps
e lo nonbra de ells fóran XXII mília
e Joàs e Aliàtser e Elionay e Jamrí e
e Aliàtser e Elionay e Jamrí e Germoth,
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SEVILLA: 1PAR

1Par 7,8
fóran Zamichàs e Joàs e Aliàtser e Elionay e Jamrí e Germoth, Abià e
1Par 7,8
e Joàs e Aliàtser e Elionay e Jamrí e Germoth, Abià e Amathoth e
1Par 7,8
e Joàs e Aliàtser e Elionay e Jamrí e Germoth, Abià e Amathoth e Almetan. Tots
1Par 7,8
e Elionay e Jamrí e Germoth, Abià e Amathoth e Almetan. Tots aquests fóran
1Par 7,8 e Jamrí e Germoth, Abià e Amathoth e Almetan. Tots aquests fóran fills de
1Par 7,9
fóran nonbrats per lurs compayes e fóran molt forts per a batalles e éran
1Par 7,9
e fóran molt forts per a batalles e éran XXII mília e CC. 10 Los fills de
1Par 7,9
per a batalles e éran XXII mília e CC. 10 Los fills de Jadiell fóran Balan
1Par 7,10
10 Los fills de Jadiell fóran Balan e Jeús, Bonramín e Ahot e Channà, Jochtan
1Par 7,10
fóran Balan e Jeús, Bonramín e Ahot e Channà, Jochtan e Tarsís e
1Par 7,10 fóran Balan e Jeús, Bonramín e Ahot e Channà, Jochtan e Tarsís e Tarsat: 11
1Par 7,10 Bonramín e Ahot e Channà, Jochtan e Tarsís e Tarsat: 11 tots aquests fóran
1Par 7,10
e Ahot e Channà, Jochtan e Tarsís e Tarsat: 11 tots aquests fóran fills de
1Par 7,11
linatga, i éran molt forts hòmens, e éran per nonbra de XVII mília e CC, e
1Par 7,11
e éran per nonbra de XVII mília e CC, e axíran a batalla. 12 Asafan e
1Par 7,11 éran per nonbra de XVII mília e CC, e axíran a batalla. 12 Asafan e Hafasan
1Par 7,12
e CC, e axíran a batalla. 12 Asafan e Hafasan éran fills de Baÿm, fill de
1Par 7,13
Los fills de Naptalín foren Joziel e Guní e Chàser e Celum, fill de Balà. 14
1Par 7,13
de Naptalín foren Joziel e Guní e Chàser e Celum, fill de Balà. 14 E lo
1Par 7,13
foren Joziel e Guní e Chàser e Celum, fill de Balà. 14 E lo fill de
1Par 7,14
14 E lo fill de Manasès fo Esriel, e la sua druda fo síria e anfentà Maquir,
1Par 7,14
fo Esriel, e la sua druda fo síria e anfentà Maquir, para de Galaad. 15 E
1Par 7,15
mulers a sos fills, ço és, a Hapim e a Pulphim e a Safan, e hac una sor per
1Par 7,15
fills, ço és, a Hapim e a Pulphim e a Safan, e hac una sor per nom Maachà.
1Par 7,15
és, a Hapim e a Pulphim e a Safan, e hac una sor per nom Maachà. Lo nom del
1Par 7,15
Lo nom del segon fill fo Salfat, e Salfat hac filles. 16 E Machà, muler de
1Par 7,16
muler de Maquir, enfentà un fill e apellà lo seu nom Phares, e lo nom de
1Par 7,16
un fill e apellà lo seu nom Phares, e lo nom de son frare fo Sares, e los
1Par 7,16
e lo nom de son frare fo Sares, e los fills fóran Ulam e Rèsem. 17 E lo
1Par 7,16
fo Sares, e los fills fóran Ulam e Rèsem. 17 E lo fill de Ulam fo Bedan.
1Par 7,17
fills de Galaad, fill de Maquir, e los fills de Manasès. 18E se sor fo
1Par 7,18
de Manasès. 18E se sor fo regina e anfentà un bel homa, so és, Abiàser, e
1Par 7,18
un bel homa, so és, Abiàser, e depuys Moolà. 19 Los fills de Samidà
1Par 7,19
19 Los fills de Samidà fóran Abín e Sinquen e Liz e Man. 20 E los fills de
1Par 7,19
de Samidà fóran Abín e Sinquen e Liz e Man. 20 E los fills de Efraÿm
1Par 7,19
Samidà fóran Abín e Sinquen e Liz e Man. 20 E los fills de Efraÿm fóran
1Par 7,20
E los fills de Efraÿm fóran Satula e Bèred, son fill, e Càath, son fill, [*]
1Par 7,20
fóran Satula e Bèred, son fill, e Càath, son fill, [*] e Sabdabà, son
1Par 7,20
son fill, e Càath, son fill, [*] e Sabdabà, son fill, 21 [*] e Èser, son
1Par 7,21
[*] e Sabdabà, son fill, 21 [*] e Èser, son fill, e Alet, son fill; e los
1Par 7,21
son fill, 21 [*] e Èser, son fill, e Alet, son fill; e los hòmens de Get d’
1Par 7,21
e Èser, son fill, e Alet, son fill; e los hòmens de Get d’equèn auciéran
1Par 7,22
lur para, plorà lonch temps, e sos frares vengéran que l’aconsolasen.
1Par 7,23
jach ab se muler, la qual consebé e anfentà un fill, e apelà lo nom de aquel
1Par 7,23
la qual consebé e anfentà un fill, e apelà lo nom de aquel Benà, per ço cor
1Par 7,24
la qual adifichà Beterèn lo Jusà e Asoensera lo Ssobirà. 25 E los fills d’
1Par 7,25
25 E los fills d’ells foren Rapha e Rèceph e Tale, del qual Tèran nasch, 26
1Par 7,25
fills d’ells foren Rapha e Rèceph e Tale, del qual Tèran nasch, 26 lo qual
1Par 7,26 lo fill de aquest hac per nom Amiüd e angenrà Elizamà, 27 del qual nasch Num,
1Par 7,28
son fill. 28 E la lur poceció e la lur habitació fo an Batel ab lurs
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1Par 7,28
fo an Batel ab lurs fills,
1Par 7,28
astech envers la part de orient
1Par 7,28
e Gàser astech envers occident,
1Par 7,28
astegéran en Sincèn ab ses filles
1Par 7,29
los fills de Manasès estech Bersan
1Par 7,29
estech Bersan e ses filles, [*]
1Par 7,29
Bersan e ses filles, [*] e Magedó
1Par 7,29
filles, [*] e Magedó e ses filles,
1Par 7,29
[*] e Magedó e ses filles, e Dor
1Par 7,30
E los fills da Aser, Jomnà, Josuà
1Par 7,30
Aser, Jomnà, Josuà e Esín, Bannà,
1Par 7,31
31 Los fills de Barià fóran Hèber
1Par 7,32
Bazarich. 32 Hèber angenrà Jafalat
1Par 7,32
angenrà Jafalat e Sòmer, Rothan
1Par 7,33
e Suà, lur sor. 33 [*] foren Fesech
1Par 7,33
sor. 33 [*] foren Fesech e Camaal
1Par 7,34
34 Los fills de Sòmer fóran Achè
1Par 7,34
fills de Sòmer fóran Achè e Noagà
1Par 7,34 de Sòmer fóran Achè e Noagà e Jabà
1Par 7,35
de Hèben, son frara, foren Sufà
1Par 7,35
son frara, foren Sufà e Jennà
1Par 7,35
frara, foren Sufà e Jennà e Seŀles
1Par 7,36
fills de Sufà fóran Sue, Harmath
1Par 7,36
de Sufà fóran Sue, Harmath e Sual
1Par 7,36
fóran Sue, Harmath e Sual e Berí
1Par 7,37
Harmath e Sual e Berí e Amrà, 37
1Par 7,37
e Sual e Berí e Amrà, 37 e Sobor
1Par 7,37
e Berí e Amrà, 37 e Sobor e Hador
1Par 7,37 e Amrà, 37 e Sobor e Hador e Sammà
1Par 7,37 37 e Sobor e Hador e Sammà e Salusà
1Par 7,37 e Hador e Sammà e Salusà e Jethan
1Par 7,38
E los fills de Bèrech fóran Sefonè
1Par 7,38
de Bèrech fóran Sefonè e Pasfà
1Par 7,39
39 Los fills de Olaà foren Oret
1Par 7,39
fills de Olaà foren Oret e Hanzell
1Par 7,40
40 Tots aquests foren fills de Aser
1Par 7,40
e fóran prínceps de lur linatga
1Par 7,40
de lur linatga e fóran alets
1Par 8,1
Bale, son fill primer angenrat,
1Par 8,1
angenrat, e Asbaal fou lo segon,
1Par 8,2
fou lo segon, e Aam fo lo ters, 2
1Par 8,2
Aam fo lo ters, 2 e Nohà lo quart,
1Par 8,3
3 E los fills de Bale fóran Addar
1Par 8,5
fóran Addar e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*]
1Par 8,5
e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e Saphuà
1Par 8,6
6 Aquests foren fills de Adoch
1Par 8,7
fóran mudats en Manath: 7 Noaman
1Par 8,7 mudats en Manath: 7 Noaman e Achar
1Par 8,7
e Gerrà. Aquest transmudà aquells,
1Par 8,7
transmudà aquells, e angenrà Ozà

SEVILLA: 1PAR

e Noran astech envers la part de orient e
e Gàser astech envers occident, e sos
e sos fills astegéran en Sincèn ab ses
e Azà ab ses filles. 29 E de prop los
e ses filles, [*] e Magedó e ses filles, e
e Magedó e ses filles, e Dor e ses files.
e ses filles, e Dor e ses files. Aquí
e Dor e ses files. Aquí habitàran los
e ses files. Aquí habitàran los fills de
e Esín, Bannà, e Sarra, lur sor. 31 Los
e Sarra, lur sor. 31 Los fills de Barià
e Mechiell, qui fo para de Bazarich. 32
e Sòmer, Rothan e Suà, lur sor. 33 [*]
e Suà, lur sor. 33 [*] foren Fesech e
e Camaal e Jassà; aquests fóran fills de
e Jassà; aquests fóran fills de Elfas. 34
e Noagà e Jabà e Aram. 35 Los fills de
e Jabà e Aram. 35 Los fills de Hèben, son
e Aram. 35 Los fills de Hèben, son frara,
e Jennà e Seŀles e Amanà. 36 Los fills de
e Seŀles e Amanà. 36 Los fills de Sufà
e Amanà. 36 Los fills de Sufà fóran Sue,
e Sual e Berí e Amrà, 37 e Sobor e Hador e
e Berí e Amrà, 37 e Sobor e Hador e Sammà
e Amrà, 37 e Sobor e Hador e Sammà e
e Sobor e Hador e Sammà e Salusà e Jethan
e Hador e Sammà e Salusà e Jethan e Betan.
e Sammà e Salusà e Jethan e Betan. 38 E
e Salusà e Jethan e Betan. 38 E los fills
e Jethan e Betan. 38 E los fills de Bèrech
e Betan. 38 E los fills de Bèrech fóran
e Pasfà e Arà. 39 Los fills de Olaà foren
e Arà. 39 Los fills de Olaà foren Oret e
e Hanzell e Rezià. 40 Tots aquests foren
e Rezià. 40 Tots aquests foren fills de
e fóran prínceps de lur linatga e fóran
e fóran alets e molt forts duchs de duchs.
e molt forts duchs de duchs. Lo nonbre de
e Asbaal fou lo segon, e Aam fo lo ters, 2
e Aam fo lo ters, 2 e Nohà lo quart, e
e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E los
e Rafà lo quint. 3 E los fills de Bale
e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e Saphuà e Huram.
e Saphuà e Huram. 6 Aquests foren fills de
e Huram. 6 Aquests foren fills de Adoch e
e fóran prínceps de linatga qui habitava
e Achar e Gerrà. Aquest transmudà aquells,
e Gerrà. Aquest transmudà aquells, e
e angenrà Ozà e Abiüd. 8 E Saraim engenrà
e Abiüd. 8 E Saraim engenrà en la regió de
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1Par 8,8
de Moab depuys que ell lexà Jausim
1Par 8,9
angenrà de Hedes, sa muler, Joab
1Par 8,9
de Hedes, sa muler, Joab e Sebià
1Par 8,9
sa muler, Joab e Sebià e Moosà
1Par 8,10
Joab e Sebià e Moosà e Moolim 10
1Par 8,10 e Sebià e Moosà e Moolim 10 e Jebús
1Par 8,10 Moosà e Moolim 10 e Jebús e Selquià
1Par 8,10
e Meri; aquests són los fills
1Par 8,11 compayes. 11 Mensim engenrà Achiop
1Par 8,12
fills de Oltàal fóran Hèber, Misam
1Par 8,12
e Santach. Aquest adifichà Eno
1Par 8,12 Santach. Aquest adifichà Eno e Loth
1Par 8,13
Eno e Loth e ses filles. 13 E Barà
1Par 8,14 habitadors de Geth. 14 E Joè, Sagat
1Par 8,15 Geth. 14 E Joè, Sagat e Gormoth 15
1Par 8,15 E Joè, Sagat e Gormoth 15 e Zedebià
1Par 8,15
e Gormoth 15 e Zedebià e Aroth
1Par 8,16
15 e Zedebià e Aroth e Dar 16
1Par 8,16 Zedebià e Aroth e Dar 16 e Michael
1Par 8,16
e Aroth e Dar 16 e Michael e Jassà
1Par 8,16
e Dar 16 e Michael e Jassà e Joà
1Par 8,16
16 e Michael e Jassà e Joà e Filri
1Par 8,18
e Barayà. 17 [*] 18 E Gesemari
1Par 8,18
17 [*] 18 E Gesemari e Eslias
1Par 8,19
e Eslias e Joab, fill de Ephal, 19
1Par 8,19
e Joab, fill de Ephal, 19 e Jachim
1Par 8,19
fill de Ephal, 19 e Jachim e Zebrí
1Par 8,20
19 e Jachim e Zebrí e Zaudí 20
1Par 8,20 Jachim e Zebrí e Zaudí 20 e Elionay
1Par 8,20
e Zaudí 20 e Elionay e Zelecay
1Par 8,21
20 e Elionay e Zelecay e Beliell 21
1Par 8,21
e Zelecay e Beliell 21 e Adarà
1Par 8,21
e Beliell 21 e Adarà e Arasà
1Par 8,22
fills de Semeth. 22 Jefan
1Par 8,22
fills de Semeth. 22 Jefan e Hèsber
1Par 8,23
22 Jefan e Hèsber e Eliel 23
1Par 8,23
Jefan e Hèsber e Eliel 23 e Abdom
1Par 8,23
Hèsber e Eliel 23 e Abdom e Jechit
1Par 8,24
23 e Abdom e Jechit e Canan 24
1Par 8,24 Jechit e Canan 24 e Henan, Achaalan
1Par 8,25 24 e Henan, Achaalan e Anatothià 25
1Par 8,25
Achaalan e Anatothià 25 e Zepdarà
1Par 8,26
los fills de Sesach. 26 Samragí
1Par 8,27
26 Samragí e Seccorià [*] 27
1Par 8,27
Samragí e Seccorià [*] 27 e Jarsià
1Par 8,27
e Seccorià [*] 27 e Jarsià e Elià
1Par 8,28 Joram. 28 Aquests fóran patriarchas
1Par 8,29 29 En Gabeon habitaren Angabeon,
1Par 8,30
e lo nom de sa muler Maachà, 30
1Par 8,30
e son fill primer angenrat fo Adon,

SEVILLA: 1PAR

e Berà, ses mulers, 9 cor ell angenrà de
e Sebià e Moosà e Moolim 10 e Jebús e
e Moosà e Moolim 10 e Jebús e Selquià e
e Moolim 10 e Jebús e Selquià e Meri;
e Jebús e Selquià e Meri; aquests són los
e Selquià e Meri; aquests són los fills e
e Meri; aquests són los fills e prínceps
e prínceps en lurs compayes. 11 Mensim
e Aphàal. 12 E los fills de Oltàal fóran
e Santach. Aquest adifichà Eno e Loth e
e Loth e ses filles. 13 E Barà e Sèmnua
e ses filles. 13 E Barà e Sèmnua fóran
e Sèmnua fóran prínceps dels linatgas qui
e Gormoth 15 e Zedebià e Aroth e Dar 16 e
e Zedebià e Aroth e Dar 16 e Michael e
e Aroth e Dar 16 e Michael e Jassà e Joà e
e Dar 16 e Michael e Jassà e Joà e Filri e
e Michael e Jassà e Joà e Filri e Barayà.
e Jassà e Joà e Filri e Barayà. 17 [*] 18
e Joà e Filri e Barayà. 17 [*] 18 E
e Filri e Barayà. 17 [*] 18 E Gesemari e
e Barayà. 17 [*] 18 E Gesemari e Eslias e
e Eslias e Joab, fill de Ephal, 19 e
e Joab, fill de Ephal, 19 e Jachim e Zebrí
e Jachim e Zebrí e Zaudí 20 e Elionay e
e Zebrí e Zaudí 20 e Elionay e Zelecay e
e Zaudí 20 e Elionay e Zelecay e Beliell
e Elionay e Zelecay e Beliell 21 e Adarà e
e Zelecay e Beliell 21 e Adarà e Arasà e
e Beliell 21 e Adarà e Arasà e Samayrath,
e Adarà e Arasà e Samayrath, fills de
e Arasà e Samayrath, fills de Semeth. 22
e Samayrath, fills de Semeth. 22 Jefan e
e Hèsber e Eliel 23 e Abdom e Jechit e
e Eliel 23 e Abdom e Jechit e Canan 24 e
e Abdom e Jechit e Canan 24 e Henan,
e Jechit e Canan 24 e Henan, Achaalan e
e Canan 24 e Henan, Achaalan e Anatothià
e Henan, Achaalan e Anatothià 25 e Zepdarà
e Anatothià 25 e Zepdarà e Phariel, los
e Zepdarà e Phariel, los fills de Sesach.
e Phariel, los fills de Sesach. 26 Samragí
e Seccorià [*] 27 e Jarsià e Elià e Zechí,
e Jarsià e Elià e Zechí, fills de Joram.
e Elià e Zechí, fills de Joram. 28 Aquests
e Zechí, fills de Joram. 28 Aquests fóran
e prínceps de lurs compayes, los quals
e lo nom de sa muler Maachà, 30 e son fill
e son fill primer angenrat fo Adon, e Sur
e Sur e Ciys e Bàal e Ner e Nedap 31 e
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1Par 8,30
fill primer angenrat fo Adon, e Sur e Ciys e Bàal e Ner e Nedap 31 e Gebeor e
1Par 8,30
angenrat fo Adon, e Sur e Ciys e Bàal e Ner e Nedap 31 e Gebeor e Allor e
1Par 8,30
fo Adon, e Sur e Ciys e Bàal e Ner e Nedap 31 e Gebeor e Allor e Sècher
1Par 8,30
fo Adon, e Sur e Ciys e Bàal e Ner e Nedap 31 e Gebeor e Allor e Sècher e
1Par 8,31 Sur e Ciys e Bàal e Ner e Nedap 31 e Gebeor e Allor e Sècher e Machelot. 32 E
1Par 8,31
e Bàal e Ner e Nedap 31 e Gebeor e Allor e Sècher e Machelot. 32 E Matelot
1Par 8,31
e Ner e Nedap 31 e Gebeor e Allor e Sècher e Machelot. 32 E Matelot angendrà
1Par 8,31 Nedap 31 e Gebeor e Allor e Sècher e Machelot. 32 E Matelot angendrà Sammaà,
1Par 8,32
32 E Matelot angendrà Sammaà, e habitàran devant lurs frares en
1Par 8,32
devant lurs frares en Jerusalem e lurs frares. 33 E Her angendrà Sis, e
1Par 8,33
lurs frares. 33 E Her angendrà Sis, e Cis engenrà Saüll, e Saüll angenrà
1Par 8,33
angendrà Sis, e Cis engenrà Saüll, e Saüll angenrà Jonatan e Melquisue e
1Par 8,33
Saüll, e Saüll angenrà Jonatan e Melquisue e Aminedap e Cisbaal. 34 Lo
1Par 8,33 e Saüll angenrà Jonatan e Melquisue e Aminedap e Cisbaal. 34 Lo fill de
1Par 8,33
Jonatan e Melquisue e Aminedap e Cisbaal. 34 Lo fill de Jonatàs engendrà
1Par 8,34
fill de Jonatàs engendrà Mirabaal, e Mirabaal angendrà Micham. 35 Los fills
1Par 8,35 fills de Micam foren Fiton, Amàlech e Carrà a Accàs. 36 E Accàs engenrà
1Par 8,36 a Accàs. 36 E Accàs engenrà Jonadà, e Jonedà angenrà Almod e Azimoch e Azamrí,
1Par 8,36
Jonadà, e Jonedà angenrà Almod e Azimoch e Azamrí, [*] engendrà Moasà, 37
1Par 8,36 e Jonedà angenrà Almod e Azimoch e Azamrí, [*] engendrà Moasà, 37 e Moasà
1Par 8,37
e Azamrí, [*] engendrà Moasà, 37 e Moasà angenrà Banaà, del qual fo fill
1Par 8,39
de Assa: primer angenrat Ullam e Hus lo segon e Elifalli lo ters. 40 E
1Par 8,39
angenrat Ullam e Hus lo segon e Elifalli lo ters. 40 E los fills de Ulam
1Par 8,40
40 E los fills de Ulam fóran molts e fóran de gran forsa, e tenían archs, e
1Par 8,40
fóran molts e fóran de gran forsa, e tenían archs, e havían molts fills e
1Par 8,40
de gran forsa, e tenían archs, e havían molts fills e nebots entrò a C L
1Par 8,40
tenían archs, e havían molts fills e nebots entrò a C L mília. Tots aquests
1Par 9,1
an los libres dels reys de Ysraell e de Judà, e foren trensportats en
1Par 9,1
dels reys de Ysraell e de Judà, e foren trensportats en Babilònia per lur
1Par 9,2
primerament en lurs ciutats e en las posecions dels fills de Israel
1Par 9,2
fills de Israel fóran los preveres e los fills de Leví e los nathaneus. 3 E
1Par 9,2
los preveres e los fills de Leví e los nathaneus. 3 E astegéran an
1Par 9,3
an Jerusalem dels fills de Judà e dels fills de Bengamín e dels fills de
1Par 9,3
de Judà e dels fills de Bengamín e dels fills de Efraÿm e de Manasès. 4
1Par 9,3
de Bengamín e dels fills de Efraÿm e de Manasès. 4 Othei, fill de Amiüd, fill
1Par 9,5
Los fills de Judà 5 fóran Salorní e Azià, lo fill primer angenrat; aquests
1Par 9,6
6 E dels fills de Sàray fo Enell e sos frares, e fóran DC XC. 7 E dels
1Par 9,6
de Sàray fo Enell e sos frares, e fóran DC XC. 7 E dels fills de Bengamín
1Par 9,8
fill de Abdayià, fill de Asanà; 8 e Jobanià, fill de Jereboà; e Ezelà, de
1Par 9,8
8 e Jobanià, fill de Jereboà; e Ezelà, de Ozí, fill de Mochorí; e
1Par 9,8
e Ezelà, de Ozí, fill de Mochorí; e Moseŀlam, fill de Saphasià, fill de
1Par 9,9
fill de Rauell, fill de Rabamès; 9 e sos frares per lurs compayes. Fóran
1Par 9,10
preveras fóran Gerade, Ayotasir e Zachim, 11 e Zarias, fill de Haquies,
1Par 9,11 fóran Gerade, Ayotasir e Zachim, 11 e Zarias, fill de Haquies, fill de
1Par 9,12
fill de Phazor, fill de Melquià, e Maasià, fill de Adiell, fill de Jesrà,
1Par 9,13 prínceps per lurs compayes M CC LXX e havían molt gran forsa en la obra del
1Par 9,15
15 fo Bachacar, qui fo fuster, e Golbot e Mathanià, fill de Michà, fill
1Par 9,15
Bachacar, qui fo fuster, e Golbot e Mathanià, fill de Michà, fill de Sechrí,
1Par 9,16
fill de Sechrí, fill de Azaph; 16 e Obdies, fill de Semeý, fill de Galaal,
1Par 9,16
fill de Galaal, fill de Ytheún, e Barachias, fill de Assà, fill de Alcanà,
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1Par 9,17
17 E los portés de Seŀlum foren [*] e Telmon e Chimau, e sos frares de Seŀlum
1Par 9,17 portés de Seŀlum foren [*] e Telmon e Chimau, e sos frares de Seŀlum [*]. 18
1Par 9,17 Seŀlum foren [*] e Telmon e Chimau, e sos frares de Seŀlum [*]. 18 Entrò aquel
1Par 9,19
Asach, fill de Corè, ab sos frares e ab se cassa de son pare. Aquests són los
1Par 9,19
guardes sobre les obres del servey e guardes sobre los vestimens del
1Par 9,19
del tebernacle del testimoni, ells e lurs compayes, qui gordaven cascun an
1Par 9,22
portés per portes, qui éran CC XX, e aquests fóran descrits en lurs pròpias
1Par 9,22
pròpias villas, los quals David e Samuell establíran en lur fe, 23 ells e
1Par 9,23
establíran en lur fe, 23 ells e lurs fills aytanbé en les portes de la
1Par 9,23
portes de la cassa de nostro Senyor e an lo tebernacle, cascú per son die. 24
1Par 9,24
dels IIII vens, ço és, a levant e a ponent e a tremuntana e a mixjorn. 25
1Par 9,24
vens, ço és, a levant e a ponent e a tremuntana e a mixjorn. 25 E lurs
1Par 9,24
a levant e a ponent e a tremuntana e a mixjorn. 25 E lurs frares astaven an
1Par 9,25
lurs frares astaven an les viletes e venían als disaptes d’un temps en
1Par 9,26
comenat tot lo nonbre dels portés, e éran sobra ells e gordaven las finestres
1Par 9,26
dels portés, e éran sobra ells e gordaven las finestres e los tresors de
1Par 9,26
sobra ells e gordaven las finestres e los tresors de la casa de nostro Senyor,
1Par 9,28
vaxells éran guardats per nonbre e hom los prenia de ells a comta. 29 E
1Par 9,29
éran posats sobra la cèmolla e sobra lo viy e sobre [*] l’ansens e
1Par 9,29
sobra la cèmolla e sobra lo viy e sobre [*] l’ansens e sobra las
1Par 9,29
sobra lo viy e sobre [*] l’ansens e sobra las aspícias. 30 E dels fills
1Par 9,32
sobre los pans del santificament e aperalaven pans novells cascun disapte.
1Par 9,33
per ço que ells servisen de die e de nit contínuament a lur ministeri. 34
1Par 9,36
lo seu primer fill engenrat Abdon, e Sus e Cis e Bàal e Ner e [Na]dap 37 e
1Par 9,36
primer fill engenrat Abdon, e Sus e Cis e Bàal e Ner e [Na]dap 37 e Geder e
1Par 9,36
fill engenrat Abdon, e Sus e Cis e Bàal e Ner e [Na]dap 37 e Geder e Chayús
1Par 9,36
engenrat Abdon, e Sus e Cis e Bàal e Ner e [Na]dap 37 e Geder e Chayús e
1Par 9,36
Abdon, e Sus e Cis e Bàal e Ner e [Na]dap 37 e Geder e Chayús e Zacarias e
1Par 9,37 Sus e Cis e Bàal e Ner e [Na]dap 37 e Geder e Chayús e Zacarias e Masolot. 38
1Par 9,37
e Bàal e Ner e [Na]dap 37 e Geder e Chayús e Zacarias e Masolot. 38 [*]
1Par 9,37 e Ner e [Na]dap 37 e Geder e Chayús e Zacarias e Masolot. 38 [*] engendrà
1Par 9,37
37 e Geder e Chayús e Zacarias e Masolot. 38 [*] engendrà Saminaà; aquets
1Par 9,39
Saüll, Saüll angenrà Jonatàs e Melquisue e Eminedap e Cisbaal. 40 De
1Par 9,39
Saüll angenrà Jonatàs e Melquisue e Eminedap e Cisbaal. 40 De Jonatàs fo
1Par 9,39
Jonatàs e Melquisue e Eminedap e Cisbaal. 40 De Jonatàs fo Merabaal;
1Par 9,41 Los fills de Michà fóran [*] Màlech e Tarà. 42 E Azà engenrà Jerà; e Arà,
1Par 9,42
e Tarà. 42 E Azà engenrà Jerà; e Arà, Amalaach e Zamoch e Zamrí, e Zamrí
1Par 9,42 E Azà engenrà Jerà; e Arà, Amalaach e Zamoch e Zamrí, e Zamrí engenrà Moosà.
1Par 9,42
Jerà; e Arà, Amalaach e Zamoch e Zamrí, e Zamrí engenrà Moosà. 43 Moosà
1Par 9,42 e Arà, Amalaach e Zamoch e Zamrí, e Zamrí engenrà Moosà. 43 Moosà angenrà
1Par 9,43
Moosà. 43 Moosà angenrà Baanà, e Rafayà fo son fill; Rafayà angendrà
1Par 10,1
contra los fills de Israel, e los fills de Israel fusquéran als
1Par 10,1
de Israel fusquéran als falisteus e caygéran nafrats en lo munt de Gelboe. 2
1Par 10,2
foren acostats, qui persegían Seüll e sos fills, ells ausiéran Jonetàs e
1Par 10,2
e sos fills, ells ausiéran Jonetàs e Aminedab e Melquisue, fills de Saüll. 3
1Par 10,2
ells ausiéran Jonetàs e Aminedab e Melquisue, fills de Saüll. 3 Lavors fou
1Par 10,3
agreugada la batalla contra Saüll, e los arxés atrobàran aquel e segetàran1Par 10,3
Saüll, e los arxés atrobàran aquel e segetàran-lo. 4 E Saül dix a son
1Par 10,4
dix a son ascuder: –Tre te aspasa e ausiu-me, per ço que per aventura
1Par 10,4
qui no són sirconsisos vengen e que m’ascarnèscan. Mas son ascuder no
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1Par 10,4
pahor. Donchs Saül pres se aspasa
1Par 10,5
se lexà caher sobra la sua aspasa,
1Par 10,6
e axí ell morí. 6 Donchs Saüll
1Par 10,6
6 Donchs Saüll e tres fills seus
1Par 10,7
camps vehéran açò, ells fusquéran
1Par 10,7
açò, ells fusquéran e lexàran Saül
1Par 10,7
e lexàran Saül e sos fills morts,
1Par 10,7
morts, e desertaren lurs ciutats
1Par 10,7
lurs ciutats e fóran depertits sa
1Par 10,7
sa e llà. E los feristeus vengéran
1Par 10,8
despules de aquells qui éran morts
1Par 10,8
qui éran morts e atrobàran Saül
1Par 10,9
9 E con ells lo hagéran despullat
1Par 10,9
despullat e li hagéran tolt lo cap
1Par 10,9
tolt lo cap e l’hagéran desgornit
1Par 10,9
en los temples dels lurs déus
1Par 10,10 sues armes en lo templa de lur déu
1Par 10,12
12 los forts hòmens se levàran
1Par 10,12
levàran e preséran lo cors de Saül
1Par 10,12
lo cors de Saül e de sos fills
1Par 10,12
fills e portàran aquells an Jabès,
1Par 10,12
desots un roura qui era an Jabès,
1Par 10,13
Senyor, lo qual li havia menat
1Par 10,13 menat e ell no hu havia pas gordat;
1Par 10,14
de consell a una devinadora, 14
1Par 10,14
per la qual cosa ell lo ausís
1Par 11,1
de Israell se ajustà an Habron,
1Par 11,1 e digéran a Deviu: –Nós som ton os
1Par 11,2
–Nós som ton os e te carn. 2 E hir
1Par 11,2
Israel, tu eras aquel qui manaves
1Par 11,2
“Tu pexeràs lo meu pobla de Israel
1Par 11,3
aquel.” 3 Donchs tots los prínceps
1Par 11,3
éls amistance devant nostro Senyor
1Par 11,4 la bocha de Samuel. 4 Donchs, David
1Par 11,6
lo Jebuseu, aquel serà príncep
1Par 11,6
Joab, fill de Servià, anà primer
1Par 11,7
7 E David habità an la torra,
1Par 11,8
tot antorn la ciutat de Ameŀló,
1Par 11,9
de la ciutat. 9 E David profitava
1Par 11,9
9 E David profitava e crexia,
1Par 11,13
en aquell loch per batalla,
1Par 11,13
de aquella regió era ple de ordi,
1Par 11,14
astegéran al mix loch del camp
1Par 11,16
tendes en la vall de Rafaÿm, 16
1Par 11,16
16 e Daviu era an lo defaniment
1Par 11,16
e an la astació dels feristeus
1Par 11,17
dels feristeus e era an Batlem, 17
1Par 11,17 era an Batlem, 17 e desigava aygua
1Par 11,18
per mix las tendas dels felisteus
1Par 11,18
de Batlem, qui era prop la porta,

SEVILLA: 1PAR

e lexà’s caer sobre aquella. 5 E con son
e axí ell morí. 6 Donchs Saüll e tres
e tres fills seus e tota se conpaya morí
e tota se conpaya morí ansems. 7 E, com
e lexàran Saül e sos fills morts, e
e sos fills morts, e desertaren lurs
e desertaren lurs ciutats e fóran
e fóran depertits sa e llà. E los
e llà. E los feristeus vengéran e
e habitaren an aquelles. 8 E an l’altre
e atrobàran Saül e sos fills, qui jèyan
e sos fills, qui jèyan morts en lo munt de
e li hagéran tolt lo cap e l’hagéran
e l’hagéran desgornit e li hagéran
e li hagéran levades les armes, ells lo
e als lurs pobles. 10 E consegràran las
e ficàran lo cap en lo temple de Dagon. 11
e preséran lo cors de Saül e de sos fills
e de sos fills e portàran aquells an
e portàran aquells an Jabès, e soterràran
e soterràran los osos de aquells an Jabès,
e degunàran set dies. 13 Donchs Seüll morí
e ell no hu havia pas gordat; e part tot
e part tot açò, ell havia demenat de
e no hac asperance en nostro Senyor, per
e mudà lo seu regna a Daviu, fill de Isay.
e digéran a Deviu: –Nós som ton os e te
e te carn. 2 E hir e anans-de-hir, com
e anans-de-hir, com Seül regnava
e remenaves lo pobla de Israel. E nostro
e tu seràs príncep sobra aquel.” 3 Donchs
e primers nats del pobla de Israel
e ells untàran aquell en rey sobre lo
e tot lo pobla de Israel se n’anàran an
e duch. Donchs, Joab, fill de Servià, anà
e fo fet príncep de David. 7 E David
e per ço fo ella apellada «ciutat de
e Joab bastí tota la altra part de la
e crexia, e nostro Senyor era ab ell. 10
e nostro Senyor era ab ell. 10 Aquests són
e lo camp de aquella regió era ple de
e lo pobla era fuyt denant los feristeus.
e defaséran aquell. E com ell hac vensuts
e Daviu era an lo defaniment e an la
e an la astació dels feristeus e era an
e era an Batlem, 17 e desigava aygua e
e desigava aygua e dix: –Si algú donava a
e dix: –Si algú donava a mi aygua de la
e aportàran aygua de la sisterna de
e portaren-na a Daviu que·n bagés, lo
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1Par 11,22
1Par 11,22
1Par 11,22
1Par 11,23
1Par 11,23
1Par 11,23
1Par 11,25
1Par 11,26
1Par 11,27
1Par 11,27
1Par 11,28
1Par 11,29
1Par 11,29
1Par 11,30
1Par 11,30
1Par 11,32
1Par 11,32
1Par 11,32
1Par 11,32
1Par 11,34
1Par 11,35
1Par 11,37
1Par 11,37
1Par 11,38
1Par 11,38
1Par 11,39
1Par 11,39
1Par 11,40
1Par 11,40
1Par 11,41
1Par 11,42
1Par 11,42
1Par 11,43
1Par 11,44
1Par 11,44
1Par 11,44
1Par 11,45
1Par 11,45
1Par 11,46
1Par 11,46
1Par 11,46
1Par 11,46
1Par 11,46
1Par 11,46
1Par 12,1
1Par 12,2
1Par 12,2
1Par 12,2
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sacrificà aquela a nostro Senyor 19
era lo pus anomenat entra tots 21
Él aucís dos hòmens, ço és, Aziell
dos hòmens, ço és, Aziell e Moab,
ço és, Aziell e Moab, e él devellà
qui havia V coldos de astetura
Donchs él avallà a ell ab una verga
sua lanse, la qual tenia an sa mà,
ell no era vengut entre tres,
[*] fóran: Asaell, frare de Joab,
de son avonclo, de Batleem, 27
avonclo, de Batleem, 27 e Semmoch
e Arroch [*] 28 [*] de Etichià
Etichià e Abiàtzer d’Enanthot, 29
d’Enanthot, 29 e Sabatoy de Soch,
de Soch, e Aloy de Cahoc, 30
Cahoc, 30 e Macarey de Netefach,
torrent de Gaas fóran Ab, Arabach
Gaas fóran Ab, Arabach e Asimoch
e Asimoch e Bendó Benemich
Asimoch e Bendó Benemich e Alibà
fill de Seguà, de Arach, 34
Achiam, fill de Achàs, de Arach, 35
36 Fer de Maquís, Ahià feló 37
Ahià feló 37 e Hasray de Carmell;
e Nooray, fill de Asrabay; 38
38 e Joell, frare de Natan;
e Mibaur, fill de Aregaray; 39
de Aregaray; 39 e Èlzech de Amon,
escuder de Joab, fill de Servià; 40
fill de Servià; 40 e Yràs de Geth,
e Garech de Geth. 41 E Urias hetheu
hetheu e Sabat, fill de Ullí; 42
Rubèn, príncep dels fills de Rubèn,
ab ell; 43 Henaan, fill de Macà,
de Macà, e Josefat de Machan; 44
de Machan; 44 e Aziàs de Asteroch;
44 e Aziàs de Asteroch; e Sammà
Jasiell, fill de Bacham de Amer; 45
Amer; 45 e Jadiell, fill de Semrí;
Semrí; e Jaasèn, frare de Toach; 46
de Toach; 46 e Eliell de Manín,
46 e Eliell de Manín, e Jeribay,
Jeribay, e Josicay, fill de Elnaen;
fill de Elnaen; e Jachinà de Moab,
e Jachinà de Moab, e Ebell [*],
tots ells éran molt forts hòmens
hòmens e nobles conbatedors, 2
conbatedors, 2 e trèyan ab archs
péres ab fones ab cascuna mà

SEVILLA: 1PAR

e dix: –Ya Déus no ulla que yo face açò,
e era lo pus nobla príncep [*], emperò ell
e Moab, e él devellà e aucís lo lehó al
e él devellà e aucís lo lehó al mix loch
e aucís lo lehó al mix loch de la sisterna
e havia una lance aytal com plagador de
e arepà a ell la sua lanse, la qual tenia
e aucís aquel ab la sua lanse metexa. 24 E
e Daviu posà aquell a la sua orella. 26 E
e Aleanan, frare de son avonclo, de
e Semmoch e Arroch [*] 28 [*] de Etichià e
e Arroch [*] 28 [*] de Etichià e Abiàtzer
e Abiàtzer d’Enanthot, 29 e Sabatoy de
e Sabatoy de Soch, e Aloy de Cahoc, 30 e
e Aloy de Cahoc, 30 e Macarey de Netefach,
e Macarey de Netefach, e Hèleu, fill de
e Hèleu, fill de Luanà de Netefach; 31
e Asimoch e Bendó Benemich e Alibà e
e Bendó Benemich e Alibà e Salabenich. 33
e Alibà e Salabenich. 33 Los fills de
e Salabenich. 33 Los fills de Senín, de
e Achiam, fill de Achàs, de Arach, 35 e
e Elifàs, fill de Aüra; 36 Fer de Maquís,
e Hasray de Carmell; e Nooray, fill de
e Nooray, fill de Asrabay; 38 e Joell,
e Joell, frare de Natan; e Mibaur, fill de
e Mibaur, fill de Aregaray; 39 e Èlzech de
e Èlzech de Amon, e Honoray de Berroch,
e Honoray de Berroch, escuder de Joab,
e Yràs de Geth, e Garech de Geth. 41 E
e Garech de Geth. 41 E Urias hetheu e
e Sabat, fill de Ullí; 42 e Dinà, fill de
e Dinà, fill de Sagat, de Rubèn, príncep
e XXX ab ell; 43 Henaan, fill de Macà, e
e Josefat de Machan; 44 e Aziàs de
e Aziàs de Asteroch; e Sammà e Jasiell,
e Sammà e Jasiell, fill de Bacham de Amer;
e Jasiell, fill de Bacham de Amer; 45 e
e Jadiell, fill de Semrí; e Jaasèn, frare
e Jaasèn, frare de Toach; 46 e Eliell de
e Eliell de Manín, e Jeribay, e Josicay,
e Jeribay, e Josicay, fill de Elnaen; e
e Josicay, fill de Elnaen; e Jachinà de
e Jachinà de Moab, e Ebell [*], e Jasaell
e Ebell [*], e Jasaell de Masabià. 12,Tit
e Jasaell de Masabià. 12,Tit 1 Aquets
e nobles conbatedors, 2 e trèyan ab archs
e trèyan ab archs e gitaven péres ab fones
e gitaven péres ab fones ab cascuna mà e
e treyien sagetes. Dells frares de Saüll,
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1Par 12,20
1Par 12,20
1Par 12,20
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1Par 12,27
1Par 12,28
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de Bengamín, 3 era príncep Abiàcer
e Joaber, fills de Maàs de Gebach,
fills de Maàs de Gebach, e Jasaell
e Jasaell e Fàlec, fill de Asinod,
e Fàlec, fill de Asinod, e Bariachà
Asinod, e Bariachà e Ieu de Oth; 4
qui era lo pus fort entra XXX;
lo pus fort entra XXX; e Jeremias
entra XXX; e Jeremias e Jahiell
XXX; e Jeremias e Jahiell e Johanan
e Johanan e Zepdap de Gader 5
e Zepdap de Gader 5 e Eluzay
de Gader 5 e Eluzay e Geremuch
5 e Eluzay e Geremuch e Baalià
e Geremuch e Baalià e Samarià
e Samarià e Safatià de Harach, 6
e Safatià de Harach, 6 e Elearià
de Harach, 6 e Elearià e Jesià
6 e Elearià e Jesià e Asraell
Elearià e Jesià e Asraell e Joèser
e Joèser e Jezraam de Caray, 7
e Jezraam de Caray, 7 e Yorlam
en lo desert, hòmens molt forts
bons conbatedors que tenían ascut
que tenían ascut e lanse,
les muntayas. 9 E Èser era príncep
Obdias lo segon, Aliap lo ters, 10
sis, Euel lo set, 12 Joan lo vuit
12 Joan lo vuit e Elzedap lo nou 13
host; lo manor era sobre C cavalés
de créxer sobre las suas ribes,
qui éran an la part de orient
16 E hòmens vengéran de Bengamín
17 E Daviu axí-los a carera
lo Déu de nostros pares ho vege
Abisay, qui era entre XXX prínceps,
e dix a Daviu: –Nós som teus
a tu. Donchs Daviu rabé aquells
19 E del trip de Manasès fugíran
prínceps falisteus faéran consell
a ell del trip de Manasès Ednàs
trip de Manasès Ednàs e Jozebelat
Manasès Ednàs e Jozebelat e Jadiell
e Jozebelat e Jadiell e Michaell
e Jadiell e Michaell e Josabad
Jadiell e Michaell e Josabad e Eliú
cor tots éran hòmens molt forts
fills de Judà, qui portaven ascuts
fo príncep del linatga de Aron
qui era infant de nobla joventut
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e Joaber, fills de Maàs de Gebach, e
e Jasaell e Fàlec, fill de Asinod, e
e Fàlec, fill de Asinod, e Bariachà e Ieu
e Bariachà e Ieu de Oth; 4 e Samaÿas de
e Ieu de Oth; 4 e Samaÿas de Gabaon, qui
e Samaÿas de Gabaon, qui era lo pus fort
e Jeremias e Jahiell e Johanan e Zepdap de
e Jahiell e Johanan e Zepdap de Gader 5 e
e Johanan e Zepdap de Gader 5 e Eluzay e
e Zepdap de Gader 5 e Eluzay e Geremuch e
e Eluzay e Geremuch e Baalià e Samarià e
e Geremuch e Baalià e Samarià e Safatià de
e Baalià e Samarià e Safatià de Harach, 6
e Samarià e Safatià de Harach, 6 e Elearià
e Safatià de Harach, 6 e Elearià e Jesià e
e Elearià e Jesià e Asraell e Joèser e
e Jesià e Asraell e Joèser e Jezraam de
e Asraell e Joèser e Jezraam de Caray, 7 e
e Joèser e Jezraam de Caray, 7 e Yorlam e
e Jezraam de Caray, 7 e Yorlam e Sabadià,
e Yorlam e Sabadià, fill de Joiadam de
e Sabadià, fill de Joiadam de Gedor. 8 E
e trop bons conbatedors que tenían ascut e
e lanse, e lur care era axí com a cara de
e lur care era axí com a cara de lehó i
e Obdias lo segon, Aliap lo ters, 10 e
e Asiasmanà lo quart, Jeremies lo cinc, 11
e Elzedap lo nou 13 e Jeremias lo deu,
e Jeremias lo deu, Abachamà lo onze. 14
e lo magor era sobre M cavalers. 15
e tots aquests qui fusquéran, qui éran an
e devés ponent. 16 E hòmens vengéran de
e de Judà al defeniment un Daviu astava.
e dix-lurs: –Si vós sots venguts a mi
e ho jutge. 18 E asperit complí Abisay,
e dix a Daviu: –Nós som teus e yo, fill de
e yo, fill de Ysay, pau sia a tu, pau sia
e féu-los prínceps de la compaya. 19 E
e vengéran a Daviu con ell venia ab los
e faéran-lo’n tornar, cor dixéran: –Ell
e Jozebelat e Jadiell e Michaell e Josabad
e Jadiell e Michaell e Josabad e Eliú e
e Michaell e Josabad e Eliú e Selaquí.
e Josabad e Eliú e Selaquí. Aquets éran
e Eliú e Selaquí. Aquets éran prínceps
e Selaquí. Aquets éran prínceps dels
e fóran fets prínceps en l’host. 22 E
e lanses, fóran VI mília DCCC aparalats a
e ab ell III º mília DCC hòmens. 28 E
e príncep de la casa de son para, n’hi
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1Par 12,30
1Par 12,31
1Par 12,32
1Par 12,32
1Par 12,33
1Par 12,33
1Par 12,34
1Par 12,35
1Par 12,37
1Par 12,37
1Par 12,37
1Par 12,38
1Par 12,38
1Par 12,39
1Par 12,39
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 13,1
1Par 13,1
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,3
1Par 13,5
1Par 13,7
1Par 13,7
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,9
1Par 13,10
1Par 13,10
1Par 13,11
1Par 13,12
1Par 13,14
1Par 13,14

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

mília DCCC i éran trop forts hòmens
XVIII mília, tots per lurs noms,
Ysachar, qui éran hòmens molt savis
e sabien conèxer tots los temps
de Sebulon qui axíran a batalla
savis an conbatra fóran L mília,
ab aquels qui sabían portar ascut
a la batalla fóran XXVIII mília
so és a seber, dells fills de Rubèn
dells fills de Rubèn e de Gat
Manasès, de aquells qui éran savis
aquests hòmens éran conbatadors
e esperegats [*] ab acabat cor,
aquí ab Daviu per tres dies,
ab Daviu per tres dies, e mengàran
qui éran de prop entrò a Issachar
de prop entrò a Issachar e Zabulon
aportàvan pa sobra lurs àzans
lurs àzans e sobre lus camells
sobre lus camells e sobre lurs muls
lurs muls e sobre lus bous [*],
muls e sobre lus bous [*], e ferina
lus bous [*], e ferina e figes
bous [*], e ferina e figes e panses
e ferina e figes e panses e viy
e figes e panses e viy e olliy
figes e panses e viy e olliy e bous
Daviu féu consell ab los senescalls
los senescalls e ab los conestables
e ab tots sos prínceps, 2
fills de Israell: –Si plau a vós
en totes las regions de Israell
regions de Israell e als preveres
ço que ells sían ajustats a nós, 3
tot lo pobla de Israell, de Sider
nova de la casa de Aminadap,
nova de la casa de Aminadap, e Ozà
menàvan la carreta. 8 E Daviu
Déus en tota lur virtut en cans
tota lur virtut en cans e an rautes
en cans e an rautes e an seltiris
an rautes e an seltiris e tenborets
an seltiris e tenborets e an cenbes
la archa, cor lo bou, qui era jova
Senyor fo fortment irat contra Ozà
cor havia tochada la archa de Déu,
nostro Senyor havia departit Ozà,
E lavors Daviu temé nostro Senyor,
de Geth 14 [*] per tres mesos,
e nostro Senyor beneý la sua cassa
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e anomenats en lur linatga. 31 E del mix
e vengéran per açò que faesen Daviu rey
e sabien conèxer tots los temps e manaven
e manaven qualque cosa los fills de
e astaven entra les compayas ben savis an
e vengéran an ajuda no pas ab dobla cor.
e lansa. 35 E los fills de Dan qui éran
e DCC. 36 E dells fills de Aser qui axían
e de Gat e de la mitga part del trip de
e de la mitga part del trip de Manasès, de
e discrets an conbatra fóran C XX mília
e esperegats [*] ab acabat cor, e vengéran
e vengéran an Habron, per ço que fahesen
e mengàran e begéran, cor lus frares los
e begéran, cor lus frares los ne havían
e Zabulon e a Naptalín aportàvan pa sobra
e a Naptalín aportàvan pa sobra lurs àzans
e sobre lus camells e sobre lurs muls e
e sobre lurs muls e sobre lus bous [*], e
e sobre lus bous [*], e ferina e figes e
e ferina e figes e panses e viy e olliy e
e figes e panses e viy e olliy e bous e
e panses e viy e olliy e bous e moltons a
e viy e olliy e bous e moltons a tot
e olliy e bous e moltons a tot abastament,
e bous e moltons a tot abastament, cor
e moltons a tot abastament, cor gran goix
e ab los conestables e ab tots sos
e ab tots sos prínceps, 2 e dix a tota la
e dix a tota la compaya dells fills de
e si la paraula que yo dich ben bé ix de
e als preveres e als fills de Leví, qui
e als fills de Leví, qui habiten an los
e que tornem a nós la archa de nostro
e de Agypta entrò alà on ell entrà en
e Ozà e sos frares menàvan la carreta. 8 E
e sos frares menàvan la carreta. 8 E Daviu
e tot lo pobla jugaven denant nostro
e an rautes e an seltiris e tenborets e an
e an seltiris e tenborets e an cenbes e an
e tenborets e an cenbes e an tronpes. 9 E
e an cenbes e an tronpes. 9 E con ells
e an tronpes. 9 E con ells fóran venguts a
e seltant, havia un poch anclinada la
e ferí a ell, per ço cor havia tochada la
e axí ell morí aquí denant nostro Senyor.
e apelà aquel loch lo «Departiment de Ozà»
e dix: «An qual manera me’n pusch yo
e nostro Senyor beneý la sua cassa e totes
e totes les coses que ell havia. 14,Tit 1
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1Par 14,1 de Tir, tremès sos misatges a Daviu
1Par 14,1
e tremès a ell fusts de cedres
1Par 14,1
de cedres e maestres de fer parets
1Par 14,2
an rey sobre lo pobla de Ysraell
1Par 14,3
3 E pres altres mulers en Jerusalem
1Par 14,3
mulers en Jerusalem e angenrà fills
1Par 14,4 nasquéran a ell an Jerusalem: Samnà
1Par 14,4
a ell an Jerusalem: Samnà e Soab
1Par 14,4 an Jerusalem: Samnà e Soab e Natan
1Par 14,5
Samnà e Soab e Natan e Salamó 5
1Par 14,5 Soab e Natan e Salamó 5 e Jobequech
1Par 14,5
e Salamó 5 e Jobequech e Ellziú
1Par 14,6
e Jobequech e Ellziú e Elifàlech 6
1Par 14,6
e Ellziú e Elifàlech 6 e Maga
1Par 14,6
e Elifàlech 6 e Maga e Nàfrig
1Par 14,7
6 e Maga e Nàfrig e Jasie 7
1Par 14,7 e Maga e Nàfrig e Jasie 7 e Elisamà
1Par 14,7
Nàfrig e Jasie 7 e Elisamà e Balidà
1Par 14,8
tots vengéran per querer ell
1Par 14,10
demenà de consell nostro Senyor
1Par 14,10
e dix: –Iré yo contra los feristeus
1Par 14,11 val de Rafaÿm, Daviu los vencé aquí
1Par 14,13 Altra vegada vengéran los feristeus
1Par 14,14 consell nostro Senyor altra vegada,
1Par 14,14
no hy iràs pas, pertex-te de ells
1Par 14,15
en la subiranitat de los parers,
1Par 14,16
féu axí com Déus li havia menat,
1Par 14,17
fo aspandit per totes las regions,
1Par 15,1
a sos ops en la ciutat de Daviu
1Par 15,1
e adifichà loch a la archa de Déu,
1Par 15,2
Senyor elegí per portar aquella
1Par 15,4
4 E ajustà atresí los fills de Aron
1Par 15,5
fills de Cahat fo príncep Uriell,
1Par 15,6
fills de Merarí fo príncep Asaà,
1Par 15,7
fills de Jerson fo príncep Joell,
1Par 15,8
de Alisafam fo príncep Sameÿas,
1Par 15,9
fills de Hebron fo príncep Eliel,
1Par 15,10
de Osiell fo príncep Aminadap,
1Par 15,11 de C XII. 11 E Daviu apellà Sadoch
1Par 15,11
apellà Sadoch e Abiatar, preveres,
1Par 15,11
Esaayà, Joell, Saminà, Eliell
1Par 15,12
santificats-vos ab vostres frares
1Par 15,13 per ço con no hy érats vós presens,
1Par 15,14 nós leguda. 14 Donchs los preveres
1Par 15,16
de cant, so és a seber, en rautes
1Par 15,16
so és a seber, en rautes e an arpes
1Par 15,17
fills de Leví Joiel, fill de Joell,
1Par 15,17
frares Asafs, fill de Berequias,
1Par 15,18 an la segona orda meséran Zacarias
1Par 15,18 segona orda meséran Zacarias e Ben
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e tremès a ell fusts de cedres e maestres
e maestres de fer parets e fustés, per ço
e fustés, per ço que ells adificasen a ell
e que lo seu regna era axelsat [*]. 3 E
e angenrà fills e files. 4 Aquests són los
e files. 4 Aquests són los noms dells
e Soab e Natan e Salamó 5 e Jobequech e
e Natan e Salamó 5 e Jobequech e Ellziú e
e Salamó 5 e Jobequech e Ellziú e
e Jobequech e Ellziú e Elifàlech 6 e Maga
e Ellziú e Elifàlech 6 e Maga e Nàfrig e
e Elifàlech 6 e Maga e Nàfrig e Jasie 7 e
e Maga e Nàfrig e Jasie 7 e Elisamà e
e Nàfrig e Jasie 7 e Elisamà e Balidà e
e Jasie 7 e Elisamà e Balidà e Ebàlet. 8
e Elisamà e Balidà e Ebàlet. 8 E, com los
e Balidà e Ebàlet. 8 E, com los feristeus
e Ebàlet. 8 E, com los feristeus hagéran
e, con ell oyí açò, ell axí a ells a
e dix: –Iré yo contra los feristeus e
e liureràs tu aquells an la mia mà? E
e dix: –Nostro Senyor ha departits los
e fóran tots ascampats en una val. 14 E
e nostro Senyor dix a Daviu: –Tu no hy
e vendràs contra ells de la part devers
e ladonchs tu axiràs a la batalla, cor
e ferí las hots dels feristeus de Gabeon
e nostro Senyor féu ell éser tamut sobra
e adifichà loch a la archa de Déu, e astès
e astès lo tebernacle. 2 Ladonchs dix
e per aministrar a ell perdurablament. 3 E
e los fills de Leviy. 5 E dels fills de
e sos frares, ço és, de C XX. 6 E dells
e sos frares, ço és a seber, de CC XX. 7 E
e sos frares, ço és, de C XX. 8 E dells
e sos frares, ço és a seber, de CC. 9 Dels
e sos frares, ço és a seber, de LXXX. 10
e sos frares, ço és a seber, de C XII. 11
e Abiatar, preveres, e los fills de Leví,
e los fills de Leví, ço és, Uriell,
e Aminadap. 12 E dix a ells: –Vós, qui
e aportats la archa de nostro Senyor Déu
e per ço com nós fèyem cosa qui no era a
e los fills de Leví fóran santificats, per
e an arpes e an senbes, per ço que lo so
e an senbes, per ço que lo so de alegrance
e de sos frares Asafs, fill de Berequias,
e dels fills de Mararí, lurs frares, Uhan,
e Ben e Jeriel e Semiramoch e Jael e Anay
e Jeriel e Semiramoch e Jael e Anay e
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1Par 15,18
1Par 15,18
1Par 15,18
1Par 15,18
1Par 15,18
1Par 15,18
1Par 15,18
1Par 15,18
1Par 15,18
1Par 15,18
1Par 15,18
1Par 15,19
1Par 15,20
1Par 15,20
1Par 15,20
1Par 15,20
1Par 15,20
1Par 15,20
1Par 15,20
1Par 15,20
1Par 15,20
1Par 15,21
1Par 15,21
1Par 15,21
1Par 15,21
1Par 15,21
1Par 15,23
1Par 15,24
1Par 15,24
1Par 15,24
1Par 15,24
1Par 15,24
1Par 15,24
1Par 15,24
1Par 15,24
1Par 15,25
1Par 15,25
1Par 15,26
1Par 15,27
1Par 15,27
1Par 15,27
1Par 15,27
1Par 15,28
1Par 15,28
1Par 15,28
1Par 15,28
1Par 15,29
1Par 15,29
1Par 15,29
1Par 16,1
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meséran Zacarias e Ben e Jeriel
e Ben e Jeriel e Semiramoch
e Ben e Jeriel e Semiramoch e Jael
e Jeriel e Semiramoch e Jael e Anay
e Semiramoch e Jael e Anay e Eliap
e Jael e Anay e Eliap e Beneÿas
e Anay e Eliap e Beneÿas e Masias
e Beneÿas e Masias e Machatias
e Masias e Machatias e Elifalu
e Machatias e Elifalu e Macenias
e Elifalu e Macenias e Bededom
19 E los cantós éran Hamar i Asaf
Atan, sonans ab sembes de aram, 20
ab sembes de aram, 20 e Zacaries
de aram, 20 e Zacaries e Oriell
20 e Zacaries e Oriell e Santamoch
e Oriell e Santamoch e Jaiell
e Oriell e Santamoch e Jaiell e Aní
e Santamoch e Jaiell e Aní e Eliap
e Jaiell e Aní e Eliap e Maasias
Eliap e Maasias e Baamias cantaven,
ab lurs arpas. 21 E Matatias
lurs arpas. 21 E Matatias e Elifalu
21 E Matatias e Elifalu e Macenias
e Elifalu e Macenias e Obededom
e Macenias e Obededom e Yoel
ell era molt savi. 23 E Baraquias
portés de la archa. 24 E Sebonias
la archa. 24 E Sebonias e Josefat
24 E Sebonias e Josefat e Natanael
e Josefat e Natanael e Masay
e Natanael e Masay e Zacarias
e Masay e Zacarias e Bennias
devant la archa de nostro Senyor,
archa de nostro Senyor, e Obededom
portés de la archa. 25 Donchs Daviu
primers nats del pobla de Israell
Senyor, sacrificàran VII taurs
27 Enperò, Daviu portava astolla
portava astolla e una butsina,
lavites, qui aportàvan la archa,
aportàvan la archa, e los cantors,
de nostro Senyor ab gran alegria,
gran alegria, e ab so de butsines
e ab so de butsines e de tronpes,
e de tronpes, e ab so [*] de arpes
de Seüll, gordava per una finestra
e vehé lo rey Daviu seltant
vehé lo rey Daviu seltant e jugant,
ells aportàran la archa de Déu
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e Semiramoch e Jael e Anay e Eliap e
e Jael e Anay e Eliap e Beneÿas e Masias e
e Anay e Eliap e Beneÿas e Masias e
e Eliap e Beneÿas e Masias e Machatias e
e Beneÿas e Masias e Machatias e Elifalu e
e Masias e Machatias e Elifalu e Macenias
e Machatias e Elifalu e Macenias e Bededom
e Elifalu e Macenias e Bededom e Jeiel,
e Macenias e Bededom e Jeiel, los quals
e Bededom e Jeiel, los quals éran portés.
e Jeiel, los quals éran portés. 19 E los
e Atan, sonans ab sembes de aram, 20 e
e Zacaries e Oriell e Santamoch e Jaiell e
e Oriell e Santamoch e Jaiell e Aní e
e Santamoch e Jaiell e Aní e Eliap e
e Jaiell e Aní e Eliap e Maasias e Baamias
e Aní e Eliap e Maasias e Baamias
e Eliap e Maasias e Baamias cantaven, e
e Maasias e Baamias cantaven, e cantaven
e Baamias cantaven, e cantaven las coses
e cantaven las coses secretes ab lurs
e Elifalu e Macenias e Obededom e Yoel e
e Macenias e Obededom e Yoel e Zezan
e Obededom e Yoel e Zezan cantaven ab lurs
e Yoel e Zezan cantaven ab lurs rautes
e Zezan cantaven ab lurs rautes [*]. 22 E
e Bolencanà éran portés de la archa. 24 E
e Josefat e Natanael e Masay e Zacarias e
e Natanael e Masay e Zacarias e Bennias e
e Masay e Zacarias e Bennias e Elèzer,
e Zacarias e Bennias e Elèzer, preveras,
e Bennias e Elèzer, preveras, cantaven ab
e Elèzer, preveras, cantaven ab tronpes
e Obededom e Camians éran portés de la
e Camians éran portés de la archa. 25
e tots los primers nats del pobla de
e los conestables anàran per portar la
e VII moltons. 27 Enperò, Daviu portava
e una butsina, e tots los lavites, qui
e tots los lavites, qui aportàvan la
e los cantors, e Cohenias, qui era príncep
e Cohenias, qui era príncep de la profecia
e ab so de butsines e de tronpes, e ab so
e de tronpes, e ab so [*] de arpes e de
e ab so [*] de arpes e de rautes. 29 E com
e de rautes. 29 E com l’archa de la
e vehé lo rey Daviu seltant e jugant, e
e jugant, e ella meynspresà aquell an son
e ella meynspresà aquell an son cor.
e meséran-la al mix loch del tebernacle
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1Par 16,1
que Daviu havia aparalat,
1Par 16,1
aparalat, e oferíran sacrificis
1Par 16,2
complits d’oferir sos holocauts
1Par 16,3 pobla en lo nom de nostro Senyor, 3
1Par 16,3
com a fembres, un tortell de pan
1Par 16,3
una part de carn de brúfoll rostit
1Par 16,4
dells levites qui administrasen
1Par 16,4
remembrament de les sues obres,
1Par 16,4
les sues obres, e qui glorificasen
1Par 16,5
era lo segon a ell. Astablí Ahiell
1Par 16,5
a ell. Astablí Ahiell e Semamoch
1Par 16,5
Astablí Ahiell e Semamoch e Jaell
1Par 16,5
e Semamoch e Jaell e Machachias
1Par 16,5
e Jaell e Machachias e Eliap
1Par 16,5
e Machachias e Eliap e Beneÿas
1Par 16,5
[*] sobra lo cant del saltiri
1Par 16,6
les senbes. 6 E astablí Banayà
1Par 16,6
de la amistance de nostro Senyor
1Par 16,7
aquel die féu Daviu príncep Asaph
1Par 16,8 Senyor: 8 «Confesats a nostro Senyor
1Par 16,8 nostro Senyor e apellats lo seu nom
1Par 16,9
sues atrobadures. 9 Cantats a ell
1Par 16,11 se alegra. 11 Quirets nostro Senyor
1Par 16,12
de les sues meravellas que ell féu,
1Par 16,12
que ell féu, e dels seus senyalls,
1Par 16,13
de Israell són los seus serfs
1Par 16,15 ’s perdurablament la sua covinensa
1Par 16,16 la qual covinensa ell féu a Abram,
1Par 16,17 asteblí aquell a Jacob en menement,
1Par 16,19 açò que ells fosen pochs per nonbre
1Par 16,20
ells pesàran de una gent en altra
1Par 16,22 22 “No ullats tochar los meus serfs
1Par 16,23
terra, cantats a nostro Senyor,
1Par 16,25
25 cor nostro Senyor és gran,
1Par 16,25
Senyor és gran, e molt loable,
1Par 16,26 déus dels pobles són falses ýdoles,
1Par 16,27
Senyor féu los cells. 27 Confeció
1Par 16,27
Confeció e granea són devant ell,
1Par 16,27
e granea són devant ell, e fortea
1Par 16,28
donats a nostro Senyor glòria
1Par 16,29
glòria al seu nom, levats sacrifici
1Par 16,29
sacrifici e venits denant ell,
1Par 16,31
·s mogés. 31 Alegren-se los cells
1Par 16,31
los cells e asbelesque’s la terra
1Par 16,32
sua planea, alegren-se los camps,
1Par 16,35
misericòrdia és an lo setgla, 35
1Par 16,35
Déu nostro salvador, salva nos [*]
1Par 16,35 ço que nós confesem al teu sant nom
1Par 16,36
E tot lo pobla diga: «Amén»,
1Par 16,37
la archa de nostro Senyor Asaph
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e oferíran sacrificis e oferenes denant
e oferenes denant nostro Senyor plaens. 2
e ses ofertes, ell beneý lo pobla en lo
e departí a tots, aytenbé a hòmens com a
e una part de carn de brúfoll rostit e
e sèmola frita an oliy. 4 E astablí,
e qui hagesen remembrament de les sues
e qui glorificasen e louasen lo Senyor
e louasen lo Senyor Déus de Israell, 5 ço
e Semamoch e Jaell e Machachias e Eliap e
e Jaell e Machachias e Eliap e Beneÿas e
e Machachias e Eliap e Beneÿas e Obededom
e Eliap e Beneÿas e Obededom [*] sobra lo
e Beneÿas e Obededom [*] sobra lo cant del
e Obededom [*] sobra lo cant del saltiri e
e sobre las rautes. Astablí Asaf per sonar
e Jaziell, los preveres, al cantar
e devant nostro Senyor. 7 En aquel die féu
e sos frares per confesar a nostro Senyor:
e apellats lo seu nom e fets conèxer an
e fets conèxer an los pobles les sues
e recomtats les sues merevellas. 10 Loats
e la sua virtut, querets la sua cara
e dels seus senyalls, e dells seus
e dells seus jutgaments de la sua bocha.
e los fills de Jacob són los seus alets.
e de la paraula que ell manà en mill
e lo seu sagrament fou a Issach. 17 E
e a Israell en perdurable covinensa. 18 E
e que los seus leuradors fosen pochs, 20
e d’un regna an altra pobla. 21 Él no
e no us ulats malignar en los meus
e anunciats de die lo seu salvament. 24
e molt loable, e aspeventabla sobre tots
e aspeventabla sobre tots los déus. 26
e nostro Senyor féu los cells. 27 Confeció
e granea són devant ell, e fortea e goix
e fortea e goix són en lo seu loch. 28 O,
e goix són en lo seu loch. 28 O, companyas
e menement! 29 E donats a nostro Senyor
e venits denant ell, e ahorats nostro
e ahorats nostro Senyor en la santa
e asbelesque’s la terra e dígan [*] les
e dígan [*] les generacions: “Nostro
e totes les coses qui són an aquells. 33
e deyts: “O, Déu nostro salvador, salva
e deliure’ns de les gens, per ço que nós
e que·ns alegrem en los teus dictats. 36
e canten a Déu lauor. 37 Donchs ell lexà
e sos frares, per ço que ells ministrasen
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1Par 16,38 die. 38 E astablí portés Obededom e sos frares e fóran LXVIII. E Obedodom,
1Par 16,38
portés Obededom e sos frares e fóran LXVIII. E Obedodom, fill de
1Par 16,38
E Obedodom, fill de Edithun, e Hozà. 39 E stablí Sadoch lo prevera e
1Par 16,39 Hozà. 39 E stablí Sadoch lo prevera e sos frares devant la archa de nostro
1Par 16,40
l’holocaust contínuament, a matí e a vespre, segons totes las cosas qui són
1Par 16,41
de Israel. 41 E aprés él, Heman e Ydicun e a tots los altres alets, cascú
1Par 16,41
41 E aprés él, Heman e Ydicun e a tots los altres alets, cascú per son
1Par 16,42 perdurablament. 42 E asteblí Heman e Editum que cantasen ab trompa e que
1Par 16,42
e Editum que cantasen ab trompa e que tocasen senbes e tots lenguatges de
1Par 16,42
ab trompa e que tocasen senbes e tots lenguatges de asturments a cantar a
1Par 16,43
pobla se’n tornà a la sua cassa, e Daviu beneý la sua casa. 17,Tit 1 Com
1Par 17,1
que yo habit en la casa de cedre e la archa [*] de nostro Senyor és desots
1Par 17,3
Senyor parlà aquela nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé e diges a Deviu, mon
1Par 17,4
nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé e diges a Deviu, mon serfs: “[*] Tu no
1Par 17,6
que ells pasquesen lo meu pobla, e yo dixí a ell: ‘Per què tu no has
1Par 17,7
en les pastures que tu foses duch e giador del meu pobla de Israell, 8 e yo
1Par 17,8
giador del meu pobla de Israell, 8 e yo fuy ab tu en qualque loch tu anest, e
1Par 17,8
fuy ab tu en qualque loch tu anest, e yo he morts tots los teus anemichs
1Par 17,8
tots los teus anemichs devant tu, e he fet a tu gran nom, axí com u dels pus
1Par 17,10
al meu pobla de Israell [*]. 10 [*] e humilié tots los teus anemichs. Donchs
1Par 17,11
tu, la qual serrà de tos fills, e yo astabliré lo regna de aquells. 12 I
1Par 17,12
12 I ell adificarà a mi cassa, e yo fermaré la sua cadira perdurablament.
1Par 17,13
an para i ell serrà a mi an fil, e yo no tolré a ell la mia misericòrdia,
1Par 17,14 E yo astabliré aquel en la mia casa e an lo meu regna [*] perdurablement.’ ”
1Par 17,15
15 Segons totes aquestes paraules e segons aquesta visió parlà Natan profeta
1Par 17,16
16 E com lo rey Daviu fos vengut e astegés devant nostro Senyor, él dix:
1Par 17,16
Senyor, él dix: –O, Senyor Déus, e què són yo, qual és la mia casa, que tu
1Par 17,17
has vist éser pocha cosa devant tu e per açò m’has parlat sobre la casa de
1Par 17,17
en lo temps qui és asdevenidor e has mi fet esgardabla sobra tots los
1Par 17,18
axí glorificat ton serfs David e hages ell conegut! 19 Senyor, [*] tu has
1Par 17,19
tu has feta tota aquesta granesa e has volgut que totes aquestes meravelles
1Par 17,20
no és nul hom senblant a tu, e no és altre Déu sinó tu, de tots aquells
1Par 17,21
ço que·n fahés a sos obs pobla, e gità per la sua grenea e per los seus
1Par 17,21
obs pobla, e gità per la sua grenea e per los seus aspaventamens las nacions
1Par 17,23
paraula que tu has dita a ton serfs e sobra la sua casa sia confermada
1Par 17,24
tu has dit. 24 Lo teu nom astiga e sia axelsat perdurablament, e sia dit:
1Par 17,24
e sia axelsat perdurablament, e sia dit: “Lo Senyor de les compayes e de
1Par 17,24 sia dit: “Lo Senyor de les compayes e de les virtuts, aquel és lo Déu de
1Par 17,24
aquel és lo Déu de Israell, e la casa de Daviu, son serfs, astà devant
1Par 17,25
que tu adificarias a ell casa, e per açò lo teu serfs ha trobada fiance
1Par 17,26 tu. 26 Donchs, Senyor, tu ést Déus e has perlat a ton serfs aquests ten grans
1Par 17,27
aquests ten grans benifets, 27 e has comensat a beneyr la casa de ton
1Par 18,1
a Daviu que ferí los feristeus e humilià aquells, e pres Geth e les
1Par 18,1
los feristeus e humilià aquells, e pres Geth e les filles de aquell de la
1Par 18,1
e humilià aquells, e pres Geth e les filles de aquell de la mà dels
1Par 18,2
de Moab fóran fets serfs de Daviu e donàran a ell dons. 3 En aquell matex
1Par 18,4
Daviu pres mill carretes sues e VII mília cavalers e XX mília hòmens a
1Par 18,4
carretes sues e VII mília cavalers e XX mília hòmens a peu, e asgarrà tots
1Par 18,4
cavalers e XX mília hòmens a peu, e asgarrà tots los cavalls de les
1Par 18,6
per ço que Síria servís a ell e que li donàs dons. E nostro Senyor ajudà
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1Par 18,7
1Par 18,8
1Par 18,8
1Par 18,8
1Par 18,10
1Par 18,10
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,12
1Par 18,14
1Par 18,14
1Par 18,16
1Par 18,17
1Par 19,1
1Par 19,2
1Par 19,3
1Par 19,4
1Par 19,4
1Par 19,4
1Par 19,5
1Par 19,5
1Par 19,5
1Par 19,6
1Par 19,6
1Par 19,6
1Par 19,6
1Par 19,6
1Par 19,7
1Par 19,7
1Par 19,7
1Par 19,9
1Par 19,10
1Par 19,10
1Par 19,10
1Par 19,11
1Par 19,12
1Par 19,13
1Par 19,13
1Par 19,13
1Par 19,13
1Par 19,14
1Par 19,14
1Par 19,15
1Par 19,15
1Par 19,16
1Par 19,17
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havían los servesialls de Adàdag
Jerusalem. 8 E pres atrasí de Sabat
qual Selamó féu la «mar» de aram
féu la «mar» de aram e les columnes
Daviu, que ell demenàs a ell pau,
per ço cor él havia sobramuntat
Senyor tots los vaxells de l’aur
de l’aur e de l’argent [*]
pres de les gens, axí com de Idomea
gens, axí com de Idomea e de Moab
e de Moab e dels fills de Amon,
de Amon, e axí com dels feristeus
ferí Edom en la val de Silves,
sobre tot lo pobla d’Israell,
pobla d’Israell, e féu jutgament
16 E Sadoch, fill de Achitop,
sells de les legions dels sereteus
Neàs, rey dels fills de Amon, morí
a ell de la mort de son para,
són sa venguts a tu per aspiyar
4 Donchs, Hamon tunsurà lo cap
e la barba als misatges de Daviu
les natges de ells antrò alls peus,
anar. 5 E quant se’n fóran anats
ells focen crescudes lurs barbes
lurs barbes e lurs cabells,
havían feta injúria a Daviu, Hamon
per logar a lur obs de Masopotònia
a lur obs de Masopotònia e de Síria
Masopotònia e de Síria e de Maachà
Síria e de Maachà e de Sabà caretes
E logàran-na XXXII mília carretes
mília carretes e lo rey de Machà
Amon se ajustàran de lurs ciutats
los fills de Amon axíran de defora
an un camp. 10 E con Joab hac entès
vehé que la batalla seria devant él
hòmens de tot lo pobla de Israell
e anà contra los sirihenchs, 11
a mi, tu seràs a mi en ajuda,
nostro pobla. 13 Donchs conforte’t
nos baronilment per lo nostro pobla
e per las ciutats de nostro Déus,
a aquell so qui és bo devant ell
e so qui li plau. 14 Donchs Joab
contra los asirienchs a la batalla
fugíran atresí a Abisay, son frare,
e·ntràran-se’n an la ciutat,
de Israell, ell tramès sos misatges
ell ajustà tot lo pobla de Israel
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e portà aquells an Jerusalem. 8 E pres
e de Semín, qui éran ciutats de Adàdag,
e les columnes e los vaxells d’aram. 9 E
e los vaxells d’aram. 9 E com Tou, lo rey
e per fer a ell goix, per ço cor él havia
e vensut Adàdag, cor lo rey Tou era
e de l’argent [*] e l’aur lo qual lo rey
e l’aur lo qual lo rey havia pres de les
e de Moab e dels fills de Amon, e axí com
e dels fills de Amon, e axí com dels
e axí com dels feristeus e de Emalech. 12
e de Emalech. 12 E Abisay, fill de Servià,
e havia-hi XVIII mília hòmens. 13 E
e féu jutgament e justícia a tot lo pobla.
e justícia a tot lo pobla. 15 E Joab, fill
e Achimàlech, fill de Abitamar, éran
e dels fereseus. E los fills de Daviu
e son fill Hamon regnà per ell. 2 E Daviu
e con ells fóran venguts en la terra dels
e per sercar la tua terra? 4 Donchs, Hamon
e la barba als misatges de Daviu e tellà
e tellà’n a ells las lurs vestiduras de
e despuys él los ne lexà anar. 5 E quant
e hagéran açò fet a seber a Daviu, él
e lurs cabells, e que lavors se’n
e que lavors se’n tornasen. 6 E com los
e tot l’altra pobla tremeséran mil
e de Síria e de Maachà e de Sabà caretes e
e de Maachà e de Sabà caretes e cavallers.
e de Sabà caretes e cavallers. 7 E logàran
e cavallers. 7 E logàran-na XXXII mília
e lo rey de Machà e lo seu pobla. E com
e lo seu pobla. E com ells fóran venguts,
e vengéran a la batalla. 8 E com Daviu hac
e andresàran lur host de prop la porta de
e vehé que la batalla seria devant él e de
e de la part derrera contra ell, ell alegí
e anà contra los sirihenchs, 11 e liurà
e liurà tota la altra part del pobla
e si los fills de Amon sobren a tu, yo
e combatam-nos baronilment per lo nostro
e per las ciutats de nostro Déus, e nostro
e nostro Senyor fase a aquell so qui és bo
e so qui li plau. 14 Donchs Joab e lo
e lo pobla qui era ab ell anàran contra
e ancalsàran aquells. 15 E com los fills
e·ntràran-se’n an la ciutat, e Joab se
e Joab se’n tornà an Jerusalem. 16 E com
e féu venir los sirienchs qui éran oltra
e pasà lo flom Gordà e vench contra ells e
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de Israel e pasà lo flom Gordà
lo flom Gordà e vench contra ells
VII mília hòmens de carretes
carretes e XL mília hòmens de peu,
de Israel, ells vengéran a Deviu
a batalla, Joab agustà la sua host
host e la forsa de la sua cavaleria
dels fills de Amon. E despuys anà
Amon. E despuys anà e asagà Rabat,
an Jerusalem com Joab ferí Rebat
e destroví aquella. 2 E Daviu pres
la corrona a Melchom de son cap,
aquella lo pes de un talent de or
de or e moltes pedres presioses
se’n lo pobla qui era an aquella,
e féu pasar sobre ells serres
féu pasar sobre ells serres e limes
que tots fosen trenchats per mix
la qual ell aucís Sobocay de Huzach
e Safay, del linatga de Rafaÿm,
de Odach, fill de Salt, betlemites,
blastomà lo pobla de Israell,
se levà contra lo pobla de Israell
de Israell. 2 E Daviu dix a Joab
e als prínceps dels pobles: –Anats
lo pobla, de Bersabe entrò a Dan,
rey val més que la paraula de Joab,
environà tot lo pobla d’Israell,
ell se’n tornà en Jerusalem, 5
fou trobat per nonbre de mill mília
e C mília hòmens portans aspasa,
Senyor parlà a Gaad lo vaent [*],
lo vaent [*], e dix a ell: 10 –Vé
ancalseran tu los teus anemichs
per cert III dies haurà pestilència
e gran mort en la tua terra
–De totes parts són a mi angoxes
sobra tot lo pobla de Israell
per ço que ell lo destrovís,
la destrovia, nostro Senyor ho vehé
hac mercè sobra la granea del mal,
e menà a l’àngell qui la destrovia
jebuseu. 16 E Daviu lavà los ulls
Senyor qui astava entra lo sell
qui astava entra lo sell e la terra
sell e la terra e tenia una aspasa
aspasa e un coltel tret en sa mà,
’l girat contra Jerusalem. E ell
Daviu a nostro Senyor: –O, Senyor,
que la tua mà se torn contra mi
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e vench contra ells e aquells se
e aquells se combatéran contra ells. 18
e XL mília hòmens de peu, e aucís Safat,
e aucís Safat, príncep de la host. 19 E
e servíran a ell. E anc puys Síria no
e la forsa de la sua cavaleria e degostà
e degostà la terra dels fills de Amon. E
e asagà Rabat, e Daviu astava an Jerusalem
e Daviu astava an Jerusalem com Joab ferí
e destroví aquella. 2 E Daviu pres e levà
e levà la corrona a Melchom de son cap, e
e trobà an aquella lo pes de un talent de
e moltes pedres presioses e féu-na fer
e féu-na fer una corona a si matex. I
e féu pasar sobre ells serres e limes e
e limes e trulls de clavells, clavellats
e trulls de clavells, clavellats de
e tresinats. Axí ho féu Deviu a totes las
e Safay, del linatga de Rafaÿm, e humilià
e humilià aquells. 5 Ell féu altra batalla
e aucís [*] Goliath geteu, lo fust de la
e Jonatan, fill de Samaà, frare de Daviu,
e ascomoch Daviu que ell nonbràs los fills
e als prínceps dels pobles: –Anats e
e nonbrats lo pobla, de Bersabe entrò a
e aportats lo nonbre a mi que yo·ll
e obtench açò. E com Joab axí defora,
e despuys ell se’n tornà en Jerusalem, 5
e donà a Deviu lo nonbra de aquells (ço
e C mília hòmens portans aspasa, e hace hac-n’hi dels fills de Judà CCC LXXX
e dix a ell: 10 –Vé e diges a Daviu:
e diges a Daviu: “Nostro Senyor diu açò:
e tu fugiràs, o per cert III dies haurà
e gran mort en la tua terra e que l’
e que l’àngell de nostro Senyor aucia los
e ma premen, mas més val a mi que yo caga
e moríran del pobla de Israell LXX mília
e dementra que ell la destrovia, nostro
e hac mercè sobra la granea del mal, e
e menà a l’àngell qui la destrovia e dix
e dix-li: –Basta, huymés ces d’equí
e vehé l’àngell de nostro Senyor qui
e la terra e tenia una aspasa e un coltel
e tenia una aspasa e un coltel tret en sa
e un coltel tret en sa mà, e tenia’l
e tenia’l girat contra Jerusalem. E ell e
e los primés nats caygéran anclinats an
e són yo aquell, donchs, aquell qui mané
e contra la casa de mon para, e que lo teu
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1Par 21,17
mi e contra la casa de mon para,
1Par 21,18
ell dixés a Daviu que Daviu anàs
1Par 21,19 jebuseu. 19 Ladonchs Daviu hi anà
1Par 21,20
20 E com Ornan hac regardat
1Par 21,20
hac regardat e vist l’àngell,
1Par 21,21
com Daviu fo vengut a Ornan
1Par 21,21
ell axí a ell a carrera de la era
1Par 21,21
de la era e anclinà’s an terra
1Par 21,23
dix Ornam a Daviu: –Prin-la
1Par 21,23
meu face tot ço que a ell plàcia,
1Par 21,23 doneré a ell bous per fer holocaust
1Par 21,23
fer holocaust e arades per fer foch
1Par 21,24
vall, cor yo no la deg a tu tolra
1Par 21,26
aquí un altar a nostro Senyor
1Par 21,26
a nostro Senyor e oferí holocausts
1Par 21,26
e oferí holocausts e sacrificis;
1Par 21,26
sacrificis; e apellà nostro Senyor
1Par 21,29 nostro Senyor que Moysès havia fet
1Par 22,2
hòmens qui talasen péres ensems
1Par 22,3
per los clavels de les portes,
1Par 22,3
de les portes, e per fer junchtures
1Par 22,3
e per fer junchtures e armelles,
1Par 22,4 gran pes de aram meyns de nonbre, 4
1Par 22,4
astimats, los quals los sidonienchs
1Par 22,5
mon fill, és ancara petit enfant
1Par 22,5
és ancara petit enfant e delicat,
1Par 22,6
[*] 6 E apellà Salamó son fill
1Par 22,8 8 mas nostro Senyor ha parlat ab mi
1Par 22,8 dit: “Tu has ascampada molta sanch
1Par 22,8
sanch e has fetes moltes batalles,
1Par 22,9
sos anemichs qui li seran antorn,
1Par 22,9
rahó ell serà apellat homa de pau,
1Par 22,9
homa de pau, e yo li deré pau
1Par 22,10 10 E ell adificarà casa al meu nom
1Par 22,10 casa al meu nom e serà a mi an fill
1Par 22,11
mon fill, nostro Senyor sia ab tu
1Par 22,11
Senyor sia ab tu e hages tot bé
1Par 22,12
12 Nostro Senyor do a tu saviesa
1Par 22,12
governar lo pobla de Israell
1Par 22,13
si tu guardes los jutgamens
1Par 22,13
al pobla de Ysraell. Conforte’t
1Par 22,14
Senyor, C mília talens d’aur
1Par 22,14
d’ergent. E lo càrec de l’aram
1Par 22,14
per granea. Yo he aparalats futs
1Par 22,15
has molts mestres de tellar péra,
1Par 22,15
tellar péra, e has mestres de fusta
1Par 22,16
arts per fer tota obra 16 en aur
1Par 22,16
fer tota obra 16 en aur e an argent
1Par 22,16
16 en aur e an argent e an aram
1Par 22,16
éser nonbrats. Donchs leve’t
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e que lo teu pobla no sia pas ferit. 18 E
e que bastís un altar a nostro Senyor en
e féu axí com a Gaad li havia dit a ell
e vist l’àngell, e IIII e fills qui éran
e IIII e fills qui éran ab ell, ells se
e Ornan l’hac vist, ell axí a ell a
e anclinà’s an terra e adorà-lo. 22 E
e adorà-lo. 22 E Daviu dix a ell: –Dóna
e lo senyor rey meu face tot ço que a ell
e yo doneré a ell bous per fer holocaust e
e arades per fer foch e forment per fer
e forment per fer sacrifici. Yo doneré
e depuys yo oferís [*] agradables
e oferí holocausts e sacrificis; e apellà
e sacrificis; e apellà nostro Senyor e ell
e apellà nostro Senyor e ell axoyí aquell
e ell axoyí aquell an foch, que ell anvià
e [*] [d]ells holocauts éran en aquela
e que les pulisen, enaxí que la casa de
e per fer junchtures e armelles, e aparalà
e armelles, e aparalà molt gran pes de
e aparalà molt gran pes de aram meyns de
e los futs de cedre, qui no podien éser
e los hòmens de Tir havían agustats a
e delicat, e la casa la qual yo ull qui
e la casa la qual yo ull qui sia adificada
e menà a ell qui adificàs una casa al
e dit: “Tu has ascampada molta sanch e has
e has fetes moltes batalles, e per açò tu
e per açò tu no poràs adificar la casa al
e per aquesta rahó ell serà apellat homa
e yo li deré pau e repòs tots los jorns de
e repòs tots los jorns de la sua vida. 10
e serà a mi an fill e yo seré a ell an
e yo seré a ell an pare. Yo fermaré la
e hages tot bé e adifica la casa al Senyor
e adifica la casa al Senyor ton Déu, axí
e seny, que tu pusques governar lo pobla
e gordar la lix del Senyor ton Déu. 13
e los menements, los quals nostro [*] menà
e fé beronilment, no·t temes ne hages
e mil mília talens d’ergent. E lo càrec
e del ferro és munt que no pot éser
e péras a totes les tuas despeses. 15 E tu
e has mestres de fusta e altres mestres
e altres mestres molt savis de totes arts
e an argent e an aram e an ferra, los
e an aram e an ferra, los quals no porían
e an ferra, los quals no porían éser
e fé, e nostro Senyor serà ab tu. 17
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1Par 22,16
éser nonbrats. Donchs leve’t e fé,
1Par 22,18 que lo Senyor nostro Déu és ab nós
1Par 22,18 ha donat a nós repòs de totes parts
1Par 22,18
anemichs en les nostres mans,
1Par 22,18
és sotsmesa denant nostro Senyor
1Par 22,19 19 Donchs abandonats vostres cors
1Par 22,19
a querer lo Senyor vostro Déu
1Par 22,19
lo Senyor vostro Déu e levats-vos
1Par 22,19 de nostro Senyor hi sia dedins mesa
1Par 22,19
Senyor seran mesos an la archa
1Par 23,1
23,Tit 1 Donchs Daviu fo vel
1Par 23,1
Donchs Daviu fo vel e ple de dies,
1Par 23,2
rey sobre lo pobla de Israell, 2
1Par 23,2
2 e ajustà tots los prínceps [*]
1Par 23,2
los prínceps [*] e los preveres
1Par 23,3 fóran nonbrats de XX anys an amunt,
1Par 23,4
hòmens. 4 E de aquests foren alets
1Par 23,4 casa de nostro Senyor XXIIII mília,
1Par 23,4
mília, e hac-n’hi de prebots
1Par 23,5
de prebots e de jutges VI mília, 5
1Par 23,5
5 e hac-n’hi IIII mília portés
1Par 23,6
Daviu havia fets per cantar, 6
1Par 23,6
lurs oficis, ço és a seber, Gerson
1Par 23,6
ço és a seber, Gerson e Achach
1Par 23,7
e Achach e Merarí. 7 E Gerson
1Par 23,7
e Merarí. 7 E Gerson e Leedan
1Par 23,8
de Leedan, fóran prínceps Jadiell
1Par 23,8
fóran prínceps Jadiell e Serram
1Par 23,9
tres. 9 Fóran fills de Semeý
1Par 23,9
fóran prínceps Salamenich, Josiell
1Par 23,10
10 E los fills de Semeý: Lech
1Par 23,10
E los fills de Semeý: Lech e Zizà
1Par 23,10
fills de Semeý: Lech e Zizà e Jaús
1Par 23,11 de Semeý. 11 E Élech era lo primer
1Par 23,11
era lo primer e Zizà lo segon;
1Par 23,11
lo primer e Zizà lo segon; e Jaús
1Par 23,11 Jaús e Banan no hagéran molts fills
1Par 23,11 ells fóran comtats en una compaya
1Par 23,12 12 Los fills de Caath fóran Anram
1Par 23,12 fills de Caath fóran Anram e Ysaach
1Par 23,12 Caath fóran Anram e Ysaach e Hebron
1Par 23,12 Anram e Ysaach e Hebron e Oziell,
1Par 23,13 e. 13 Los fills de Amram fóran Aron
1Par 23,13
en los sans dels sans, so és, ell
1Par 23,13
és, ell e sos fills perdurablament,
1Par 23,13
Senyor segons la sua custuma,
1Par 23,15 15 Los fills de Moysès fóran Gerson
1Par 23,17
de Ebèser: Robià fo lo primer;
1Par 23,21
21 Los fills de Merarí cantaven
1Par 23,21
de Merarí cantaven e fóran Moolí

SEVILLA: 1PAR

e nostro Senyor serà ab tu. 17 Donchs
e ha donat a nós repòs de totes parts e ha
e ha liurats tots nostros anemichs en les
e que tota la terra és sotsmesa denant
e denant lo seu pobla. 19 Donchs
e vostres ànimas a querer lo Senyor vostro
e levats-vos e adificats santuari al
e adificats santuari al Senyor nostro Déu,
e los vaxells qui són sagrats a nostro
e an la casa qui és adificada al nom de
e ple de dies, e astablí Selemó, son fill,
e astablí Selemó, son fill, rey sobre lo
e ajustà tots los prínceps [*] e los
e los preveres e los fills de Leví. 3 E
e los fills de Leví. 3 E los fills de Leví
e fóran trobats XXVIII mília hòmens. 4 E
e depertits an lo servey de la casa de
e hac-n’hi de prebots e de jutges VI
e de jutges VI mília, 5 e hac-n’hi IIII
e hac-n’hi IIII mília portés e atretans
e atretans qui cantàvan a nostro Senyor ab
e Daviu partí a ells per lurs oficis, ço
e Achach e Merarí. 7 E Gerson e Leedan e
e Merarí. 7 E Gerson e Leedan e Semeý. 8
e Leedan e Semeý. 8 Fills de Leedan, fóran
e Semeý. 8 Fills de Leedan, fóran prínceps
e Serram e Joell, aquests tres. 9 Fóran
e Joell, aquests tres. 9 Fóran fills de
e fóran prínceps Salamenich, Josiell e
e Arram; aquests tres fóran prínceps de
e Zizà e Jaús e Banan; aquets IIII fóran
e Jaús e Banan; aquets IIII fóran fills de
e Banan; aquets IIII fóran fills de Semeý.
e Zizà lo segon; e Jaús e Banan no hagéran
e Jaús e Banan no hagéran molts fills e
e Banan no hagéran molts fills e per açò
e per açò ells fóran comtats en una
e an una casa. 12 Los fills de Caath fóran
e Ysaach e Hebron e Oziell, e fóran IIII
e Hebron e Oziell, e fóran IIII e. 13 Los
e Oziell, e fóran IIII e. 13 Los fills de
e fóran IIII e. 13 Los fills de Amram
e Moysès. E Aron fou triat per servir en
e sos fills perdurablament, e que cremàs
e que cremàs ansens a nostro Senyor segons
e que beneýs lo nom de ell perdurablament.
e Eliàtser. 16 Los fills de Gerson lo
e Eliàtzer no hac altres fills, mas los
e fóran Moolí e Mosí. Los fills de Moolí
e Mosí. Los fills de Moolí fóran Aleatzar
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1Par 23,21
Los fills de Moolí fóran Aleatzar
1Par 23,22
Aleatzar e Cis. 22 E Eleatsar morí
1Par 23,23
E los fills de Musí foren [*] Moli
1Par 23,23 fills de Musí foren [*] Moli e Èder
1Par 23,24
los fils de Leví en lurs linatges
1Par 23,24
lurs linatges e an lurs compayas,
1Par 23,24
e fóran prínceps per lur orda
1Par 23,25
Déus ha dat repòs al seu pobla [*]
1Par 23,26
tebernacle ne tots los seus vaxells
1Par 23,28
en los vestiments, en les finestras
1Par 23,28
e en loch de la purificació
1Par 23,28
de la purificació e an lo sentuari
1Par 23,29
seran sobre los pans consegrats
1Par 23,29
e sobre lo sacrifici de la sèmola
1Par 23,29
de la sèmola e sobre los crespells
1Par 23,29
crespells e sobre les coses alises
1Par 23,29
les coses alises e sobra la paella
1Par 23,29
e sobra la paella e sobre tot pes
1Par 23,30
de Leví estían al matí a confesar
1Par 23,30 confesar e a cantar a nostro Senyor
1Par 23,31 nostro Senyor, com an los disaptes
1Par 23,31
com an los disaptes e an callendes
1Par 23,31
sollemnitats, segons lo nonbre
1Par 23,32
del tebernacle de la amistance
1Par 23,32 amistance e la costuma del sentuari
1Par 24,1 Aron. Los fills de Aron fóran Nedap
1Par 24,1
fills de Aron fóran Nedap e Abiüd
1Par 24,1 Aron fóran Nedap e Abiüd e Aleatzar
1Par 24,2
e Aleatzar e Ytamar. 2 E Nedap
1Par 24,2
meyns de fills anans que lur para,
1Par 24,2
anans que lur para, e Eleatzar
1Par 24,3
és, Sadoch, dels fills de Aleatzar,
1Par 24,3
fills de Ytamar, segons lur die
1Par 24,4
prínceps que los fills de Ytamar,
1Par 24,4
XVI prínceps per lurs compayes,
1Par 24,4
fills de Ytamar per lurs compayes
1Par 24,5
5 E axí ell departí les unes
1Par 24,5
cor los prínceps del santuari
1Par 24,6
descrisch aquels denant lo rey
1Par 24,6
[*] de les compayas, dels preveras
1Par 24,6
les altres dels fills de Aleatzar,
1Par 24,7
7 La primera sort exí a Yoyarib,
1Par 24,8
Yoyarib, e la segona exí a Joell, 8
1Par 24,8
exí a Joell, 8 e la tersa, a Harim,
1Par 24,9
a Harim, e la quarta, a Seorim, 9
1Par 24,9
a Seorim, 9 e la V ª, a Melquià,
1Par 24,10
a Melquià, e la VI, an Raynan, 10
1Par 24,10
an Raynan, 10 e la VII, a Accès,
1Par 24,11
a Accès, e la VIII ª, a Abià, 11
1Par 24,11
a Abià, 11 e la IX ª, a Jezú,

SEVILLA: 1PAR

e Cis. 22 E Eleatsar morí e no hac fills,
e no hac fills, mas filles. E los fills de
e Èder e Jeremich. 24 Aquests fóran los
e Jeremich. 24 Aquests fóran los fils de
e an lurs compayas, e fóran prínceps per
e fóran prínceps per lur orda e per lo
e per lo nonbra de tots los caps qui fèyan
e habitació en Jerusalem perdurablament.
e a ministrar. 27 Cor lo nonbre dels fills
e en loch de la purificació e an lo
e an lo sentuari e an totes les obres del
e an totes les obres del servey del templa
e sobre lo sacrifici de la sèmola e sobre
e sobre los crespells e sobre les coses
e sobre les coses alises e sobra la paella
e sobra la paella e sobre tot pes e sobra
e sobre tot pes e sobra tota càrega. 30 E
e sobra tota càrega. 30 E los fills de
e a cantar a nostro Senyor e atresí al
e atresí al vespra, 31 aytenbé an la
e an callendes e an les altres
e an les altres sollemnitats, segons lo
e segons los sacrificis de cascuna cosa
e la costuma del sentuari e la observació
e la observació dels fills de Aron, lurs
e Abiüd e Aleatzar e Ytamar. 2 E Nedap e
e Aleatzar e Ytamar. 2 E Nedap e Abiüd
e Ytamar. 2 E Nedap e Abiüd moriren meyns
e Abiüd moriren meyns de fills anans que
e Eleatzar e Ytamar usàran de ofici de
e Ytamar usàran de ofici de prevera. 3 E
e Achimàlech, dels fills de Ytamar, segons
e segons lur servey. 4 E los fills de
e ell departí aquells, ço és, als fills de
e als fills de Ytamar per lurs compayes e
e per lurs cases VIII prínceps. 5 E axí
e les altres compayas entra si per sorts,
e los prínceps de la casa de Déu éran
e denant los prínceps [*] de les compayas,
e dels fills de Leví. E descrisch una casa
e una altra casa que havia desots si tots
e la segona exí a Joell, 8 e la tersa, a
e la tersa, a Harim, e la quarta, a
e la quarta, a Seorim, 9 e la V ª, a
e la V ª, a Melquià, e la VI, an Raynan,
e la VI, an Raynan, 10 e la VII, a Accès,
e la VII, a Accès, e la VIII ª, a Abià,
e la VIII ª, a Abià, 11 e la IX ª, a Jezú,
e la IX ª, a Jezú, e la X ª, a Sechanià,
e la X ª, a Sechanià, 12 e la XI, a
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1Par 24,12
a Jezú, e la X ª, a Sechanià, 12
1Par 24,12
a Sechanià, 12 e la XI, a Liezab,
1Par 24,13
XI, a Liezab, e la XII, a Jasim, 13
1Par 24,13
XII, a Jasim, 13 e la XIII, a Hofà,
1Par 24,14
a Hofà, e la XIIII, a Isbaal, 14
1Par 24,14
a Isbaal, 14 e la XV, a Belgà,
1Par 24,15 XV, a Belgà, e la XVI, a Rimnet, 15
1Par 24,15 XVI, a Rimnet, 15 e la XVII, a Hur,
1Par 24,16
a Hur, e la XVIII, a Facès, 16
1Par 24,16
a Facès, 16 e la XIX, a Fariech,
1Par 24,17 a Fariech, e la XX, a Hazchizel, 17
1Par 24,17 a Hazchizel, 17 e la XXI, a Jachim,
1Par 24,18 a Jachim, e a la XXII, a Gamul, 18
1Par 24,18 a Gamul, 18 e la XXIII, a Dilaran,
1Par 24,20
de Leví qui éran astats romasos
1Par 24,22
dels fills de Tobias. 22 E Ysaans
1Par 24,25
25 lo frare de Michà fo Jesià,
1Par 24,26
26 Fills de Merarí foren Moolí
1Par 24,26 Fills de Merarí foren Moolí e Musí,
1Par 24,27
E los fills de Merarí fóran Osiam
1Par 24,27 fills de Merarí fóran Osiam e Seení
1Par 24,27 Merarí fóran Osiam e Seení e Jacur
1Par 24,30 Los fills de Musí fóran Meolí, Àder
1Par 24,31
fills de Aron, denant lo rey Daviu
1Par 24,31 denant lo rey Daviu e denant Sedoch
1Par 24,31 denant Sedoch e denant Achimàlech
1Par 24,31
de les compayas dells preveras
1Par 25,1
agualment. 25,Tit 1 Donchs Daviu
1Par 25,1
servey els fills de Asaf, de Heman
1Par 25,1
los quals profetitzàran ab rautes
1Par 25,1
ab rautes e ab saltiris
1Par 25,2
2 Dels fills de Asaf fóran Sacur
1Par 25,2
fills de Asaf fóran Sacur e Josep
1Par 25,2
Asaf fóran Sacur e Josep e Natanià
1Par 25,3
de Asaf prop lo rey. 3 E Ydathun:
1Par 25,3
fills de Yditun fóran Golias [*]
1Par 25,3
de Yditun fóran Golias [*] e Jesias
1Par 25,3
fóran Golias [*] e Jesias e Sabias
1Par 25,3
[*] e Jesias e Sabias e Machanàs,
1Par 25,3
los quals cantaven [*], comfesans
1Par 25,4
4 E los fills de Heman fóran Bechà
1Par 25,4
Mathanià, Oziel, Subuell, Jerimoth
1Par 25,4 Oziel, Subuell, Jerimoth e Hananies
1Par 25,4
e Hananies e Hanam, Eliatha
1Par 25,4 Hananies e Hanam, Eliatha e Gadalti
1Par 25,4 Hanam, Eliatha e Gadalti e Romenchi
1Par 25,4 Eliatha e Gadalti e Romenchi e Àzer
1Par 25,4
e Àzer e Jerbecasa, Moloti, Etir
1Par 25,5
E Déus donà a Heman XIIII fills
1Par 25,6
an lur templa de nostro Senyor;

SEVILLA: 1PAR

e la XI, a Liezab, e la XII, a Jasim, 13 e
e la XII, a Jasim, 13 e la XIII, a Hofà, e
e la XIII, a Hofà, e la XIIII, a Isbaal,
e la XIIII, a Isbaal, 14 e la XV, a Belgà,
e la XV, a Belgà, e la XVI, a Rimnet, 15 e
e la XVI, a Rimnet, 15 e la XVII, a Hur, e
e la XVII, a Hur, e la XVIII, a Facès, 16
e la XVIII, a Facès, 16 e la XIX, a
e la XIX, a Fariech, e la XX, a Hazchizel,
e la XX, a Hazchizel, 17 e la XXI, a
e la XXI, a Jachim, e a la XXII, a Gamul,
e a la XXII, a Gamul, 18 e la XXIII, a
e la XXIII, a Dilaran, e a la XXIIII, a
e a la XXIIII, a Maziam. 19 Aquestes són
e dels fills de Amram [*]. 21 E Jesias era
e Salamoch [*]. 23 E Jerian, son fill, ço
e fill de Jesià, Sacharias. 26 Fills de
e Musí, e lo fill de Josiam fo Bechnon. 27
e lo fill de Josiam fo Bechnon. 27 E los
e Seení e Jacur e Hebrí. 28 E Moolí, fill
e Jacur e Hebrí. 28 E Moolí, fill de
e Hebrí. 28 E Moolí, fill de Aleatzar, qui
e Jerimuth. Aquests fóran fills de Leví
e denant Sedoch e denant Achimàlech e
e denant Achimàlech e devant los prínceps
e devant los prínceps de les compayas
e dells fills de Leví; aytanbé los menors
e los mestres de la host departíran an lo
e Ydicum, los quals profetitzàran ab
e ab saltiris e ab cenbes segons lur
e ab cenbes segons lur nonbre. E servían a
e Josep e Natanià e Aserella. Los fills de
e Natanià e Aserella. Los fills de Asaf
e Aserella. Los fills de Asaf
e los fills de Yditun fóran Golias [*] e
e Jesias e Sabias e Machanàs, e fóran [*]
e Sabias e Machanàs, e fóran [*] sots la
e Machanàs, e fóran [*] sots la mà de lur
e fóran [*] sots la mà de lur para
e louans nostro Senyor Déu. 4 E los fills
e Mathanià, Oziel, Subuell, Jerimoth e
e Hananies e Hanam, Eliatha e Gadalti e
e Hanam, Eliatha e Gadalti e Romenchi e
e Gadalti e Romenchi e Àzer e Jerbecasa,
e Romenchi e Àzer e Jerbecasa, Moloti,
e Àzer e Jerbecasa, Moloti, Etir e
e Jerbecasa, Moloti, Etir e Masioth. 5
e Masioth. 5 Tots aquests fóran fills de
e tres filles. 6 Tots aquests fóran sots
e ells éran depertits en cenbes e an
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1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 25,8
1Par 25,9
1Par 25,9
1Par 25,9
1Par 25,10
1Par 25,10
1Par 25,10
1Par 25,11
1Par 25,11
1Par 25,11
1Par 25,12
1Par 25,12
1Par 25,12
1Par 25,13
1Par 25,13
1Par 25,13
1Par 25,14
1Par 25,14
1Par 25,14
1Par 25,15
1Par 25,15
1Par 25,15
1Par 25,16
1Par 25,16
1Par 25,16
1Par 25,17
1Par 25,17
1Par 25,17
1Par 25,18
1Par 25,18
1Par 25,18
1Par 25,19
1Par 25,19
1Par 25,19
1Par 25,20
1Par 25,20
1Par 25,20
1Par 25,21
1Par 25,21
1Par 25,21
1Par 25,22
1Par 25,22
1Par 25,22
1Par 25,23
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e ells éran depertits en cenbes
depertits en cenbes e an seltiris
en cenbes e an seltiris e an rautes
servey de la casa de nostro Senyor
Senyor e de prop lo rey, Asaf
e de prop lo rey, Asaf e Yditun
aytenbé lo magor com lo manor
sort exí a Josep, qui era de Asaf;
era de Asaf; e la segona, a Golias
e la segona, a Golias e a sos fills
e a sos frares, qui éran XII; 10
éran XII; 10 e la tersa, a Sacur
e la tersa, a Sacur e a sos fills
e a sos frares, qui éran XII; 11
éran XII; 11 e la quarta, a Isaý
e la quarta, a Isaý e a sos fills
e a sos frares, qui éran XII; 12
éran XII; 12 e la V ª, a Natanias
12 e la V ª, a Natanias e sos fills
e sos frares, qui éran XII; 13
éran XII; 13 e la VI ª, a Bocian
e la VI ª, a Bocian e a sos fills
e a sos frares, qui éran XII; 14
éran XII; 14 e la VII, a Israalà
e la VII, a Israalà e a sos fills
e a sos frares, qui éran XII; 15
éran XII; 15 e la VIII, a Ysaÿas
e la VIII, a Ysaÿas e a sos fills
e a sos frares, qui éran XII; 16
XII; 16 e la VIIII ª, a Machanias
VIIII ª, a Machanias e a sos fills
e a sos frares, qui éran XII; 17
qui éran XII; 17 e la X, a Samaÿas
17 e la X, a Samaÿas e a sos fills
e a sos frares, qui éran XII; 18
qui éran XII; 18 e la XI, a Esrael
18 e la XI, a Esrael e a sos fills
e a sos frares, qui éran XII; 19
qui éran XII; 19 e la XII, a Sabias
19 e la XII, a Sabias e a sos fills
a sos fills e a sos frares, XII; 20
XII; 20 e la XIII, a Subaell
e la XIII, a Subaell e a sos fills
e a sos frares, qui éran XII; 21
XII; 21 e la XIIII, a Machatias
la XIIII, a Machatias e a sos fills
e a sos frares, qui éran XII; 22
éran XII; 22 e la XV, a Jerimoth
e la XV, a Jerimoth e a sos fills
e a sos frares, qui éran XII; 23
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e an seltiris e an rautes e an servey de
e an rautes e an servey de la casa de
e an servey de la casa de nostro Senyor e
e de prop lo rey, Asaf e Yditun e Haman. 7
e Yditun e Haman. 7 E lo nonbre de aquests
e Haman. 7 E lo nonbre de aquests ab lurs
e aytenbé lo savi con lo foll. 9 La
e la segona, a Golias e a sos fills e a
e a sos fills e a sos frares, qui éran
e a sos frares, qui éran XII; 10 e la
e la tersa, a Sacur e a sos fills e a sos
e a sos fills e a sos frares, qui éran
e a sos frares, qui éran XII; 11 e la
e la quarta, a Isaý e a sos fills e a sos
e a sos fills e a sos frares, qui éran
e a sos frares, qui éran XII; 12 e la V ª,
e la V ª, a Natanias e sos fills e sos
e sos fills e sos frares, qui éran XII; 13
e sos frares, qui éran XII; 13 e la VI ª,
e la VI ª, a Bocian e a sos fills e a sos
e a sos fills e a sos frares, qui éran
e a sos frares, qui éran XII; 14 e la VII,
e la VII, a Israalà e a sos fills e a sos
e a sos fills e a sos frares, qui éran
e a sos frares, qui éran XII; 15 e la
e la VIII, a Ysaÿas e a sos fills e a sos
e a sos fills e a sos frares, qui éran
e a sos frares, qui éran XII; 16 e la
e la VIIII ª, a Machanias e a sos fills e
e a sos fills e a sos frares, qui éran
e a sos frares, qui éran XII; 17 e la X, a
e la X, a Samaÿas e a sos fills e a sos
e a sos fills e a sos frares, qui éran
e a sos frares, qui éran XII; 18 e la XI,
e la XI, a Esrael e a sos fills e a sos
e a sos fills e a sos frares, qui éran
e a sos frares, qui éran XII; 19 e la XII,
e la XII, a Sabias e a sos fills e a sos
e a sos fills e a sos frares, XII; 20 e la
e a sos frares, XII; 20 e la XIII, a
e la XIII, a Subaell e a sos fills e a sos
e a sos fills e a sos frares, qui éran
e a sos frares, qui éran XII; 21 e la
e la XIIII, a Machatias e a sos fills e a
e a sos fills e a sos frares, qui éran
e a sos frares, qui éran XII; 22 e la XV,
e la XV, a Jerimoth e a sos fills e a sos
e a sos fills e a sos frares, qui éran
e a sos frares, qui éran XII; 23 e la XVI,
e la XVI, a Hananias, e a sos fills e a
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1Par 25,23 éran XII; 23 e la XVI, a Hananias, e a sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,23
e la XVI, a Hananias, e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 24 e la
1Par 25,24
e a sos frares, qui éran XII; 24 e la XVII, a Jesbotase e a sos fills e a
1Par 25,24 éran XII; 24 e la XVII, a Jesbotase e a sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,24
la XVII, a Jesbotase e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 25 e la
1Par 25,25
e a sos frares, qui éran XII; 25 e la XVIII, a Hananí e a sos fills e a sos
1Par 25,25
éran XII; 25 e la XVIII, a Hananí e a sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,25
e la XVIII, a Hananí e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 26 e la XIX
1Par 25,26
e a sos frares, qui éran XII; 26 e la XIX ª, a Melqui e sos fills e a sos
1Par 25,26
éran XII; 26 e la XIX ª, a Melqui e sos fills e a sos frares, qui éran XII;
1Par 25,26
26 e la XIX ª, a Melqui e sos fills e a sos frares, qui éran XII; 27 e la XX,
1Par 25,27
e a sos frares, qui éran XII; 27 e la XX, a Eliath e a sos fills e a sos
1Par 25,27
qui éran XII; 27 e la XX, a Eliath e a sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,27
27 e la XX, a Eliath e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 28 e la XXI,
1Par 25,28
e a sos frares, qui éran XII; 28 e la XXI, a Othir e a sos fills e a sos
1Par 25,28
qui éran XII; 28 e la XXI, a Othir e a sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,28
28 e la XXI, a Othir e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 29 e la
1Par 25,29
e a sos frares, qui éran XII; 29 e la XXII, a Godolias e a sos fills e a
1Par 25,29 éran XII; 29 e la XXII, a Godolias e a sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,29
e la XXII, a Godolias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 30 e la
1Par 25,30
e a sos frares, qui éran XII; 30 e la XXIII, a Maziüth e a sos fills e a
1Par 25,30 éran XII; 30 e la XXIII, a Maziüth e a sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,30
e la XXIII, a Maziüth e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 31 e la
1Par 25,31
e a sos frares, qui éran XII; 31 e la XXIIII, a Romanathiser e a sos fills
1Par 25,31 XII; 31 e la XXIIII, a Romanathiser e a sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,31
a Romanathiser e a sos fills e a sos frares, qui éran XII. 26,Tit 1 Lo
1Par 26,2
de Corrè fo Mesellemias [*] 2 [*] e Zacarias fo lo primer angenrat, e
1Par 26,2
e Zacarias fo lo primer angenrat, e Yadiell fo lo segon, e Sabadias lo ters,
1Par 26,2
angenrat, e Yadiell fo lo segon, e Sabadias lo ters, e Jatanaell lo quart,
1Par 26,2
fo lo segon, e Sabadias lo ters, e Jatanaell lo quart, 3 e Achilam fo lo
1Par 26,3
lo ters, e Jatanaell lo quart, 3 e Achilam fo lo quint, e Jonanà fo lo VI,
1Par 26,3
lo quart, 3 e Achilam fo lo quint, e Jonanà fo lo VI, e Elmasay fo lo VII. 4
1Par 26,3
fo lo quint, e Jonanà fo lo VI, e Elmasay fo lo VII. 4 E los fills de
1Par 26,4
Samaÿas fo lo primer engenrat, e Josudap lo segon, e Joachà fo lo ters, e
1Par 26,4
engenrat, e Josudap lo segon, e Joachà fo lo ters, e Sachar lo quart, e
1Par 26,4
lo segon, e Joachà fo lo ters, e Sachar lo quart, e Natanel lo quint, 5 e
1Par 26,4
fo lo ters, e Sachar lo quart, e Natanel lo quint, 5 e Mayell fo lo VI, e
1Par 26,5
lo quart, e Natanel lo quint, 5 e Mayell fo lo VI, e Isachar fo lo VII, e
1Par 26,5
lo quint, 5 e Mayell fo lo VI, e Isachar fo lo VII, e Poŀlathí lo VIII; e
1Par 26,5
fo lo VI, e Isachar fo lo VII, e Poŀlathí lo VIII; e nostro Senyor beneý
1Par 26,5
fo lo VII, e Poŀlathí lo VIII; e nostro Senyor beneý aquell. 6 E son fill
1Par 26,6
son fill per nom Samaÿas hach fills e fóran prebots de lurs compayas, cor ells
1Par 26,7
los fills de Samaÿas fóran Othim e Rafael e Obediel e Zabell; lurs frares
1Par 26,7
de Samaÿas fóran Othim e Rafael e Obediel e Zabell; lurs frares fóran
1Par 26,7
fóran Othim e Rafael e Obediel e Zabell; lurs frares fóran hòmens molt
1Par 26,7
fóran hòmens molt forts, so és, Eú e Sanisias. 8 Tots aquests fóran dels fils
1Par 26,8
fóran dels fils de Obedom; ells e lurs fills e lurs frares fóran molt
1Par 26,8
fils de Obedom; ells e lurs fills e lurs frares fóran molt forts hòmens a
1Par 26,8
fóran molt forts hòmens a servir, e fóran LXXII de Obedon. 9 E los fills de
1Par 26,9
Obedon. 9 E los fills de Masamias e lurs frares fóran molt forts hòmens, i
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1Par 26,10
1Par 26,11
1Par 26,11
1Par 26,11
1Par 26,13
1Par 26,14
1Par 26,14
1Par 26,15
1Par 26,15
1Par 26,16
1Par 26,16
1Par 26,17
1Par 26,17
1Par 26,18
1Par 26,19
1Par 26,20
1Par 26,21
1Par 26,21
1Par 26,21
1Par 26,22
1Par 26,23
1Par 26,23
1Par 26,23
1Par 26,23
1Par 26,25
1Par 26,25
1Par 26,25
1Par 26,25
1Par 26,26
1Par 26,26
1Par 26,26
1Par 26,26
1Par 26,26
1Par 26,27
1Par 26,27
1Par 26,28
1Par 26,28
1Par 26,28
1Par 26,28
1Par 26,29
1Par 26,29
1Par 26,30
1Par 26,30
1Par 26,30
1Par 26,31
1Par 26,31
1Par 26,32
1Par 26,32
1Par 26,32
1Par 26,32
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ell no havia fill primer angenrat
príncep; 11 Helechias fo lo segon,
lo quart; tots aquests fóran fills
fóran fills e frares de Hozà,
fóran meses egualment als pochs
part devés orient caech a Samaÿas,
son fill, qui era molt savi
era molt savi e molt discret, 15
mixjorn se asdevench a Bededom
lo consell dels vells. 16 Sefinà
mena hom a la carrera de la pugada,
estaven devers la porta d’orient,
là on era lo consell astaven dos
ne astàvan quatra en la carrera
dels portés, dels fills de Corrè
de la casa de nostro Senyor
sants. 21 Los fills de Lehedan
prínceps de les compayas de Leedan
de les compayas de Leedan e Gerson
22 E los fills de Jehieli, Zacrí
de la casa de nostro Senyor, 23
23 e fóran sobra los fills de Amram
sobra los fills de Amram e de Saart
de Amram e de Saart e de Hebron
qui hac un fill per nom Rabià,
Rabià, e Asaÿas fo fill de Rabià,
Rabià, e Jorram fo fill de Asaÿas,
Asaÿas, e Zechrí fo fill de Joram,
fill de Zerhú. 26 Aquest Selimoth
los quals santifichà lo rey Deviu,
Deviu, e fóran prínceps de compayas
prínceps de compayas e conestables
e conestables e duchs de la host,
fóran magoralls. 27 De les batalles
havían consegrats en restaurament,
coses santifichà Samuel lo veent
lo veent e Saül, fill de Sis,
fill de Sis, e Abner, fill de Ner,
aquestes coses per la mà de Lemich
era sobra los fills de Isaart,
per los fills de Israell a enseyar
Dels fills de Hebron fóran Hasabias
de Hebron fóran Hasabias e Sabias
en totes les obres de nostro Senyor
de Hebron segons lurs compayas
del regna de Daviu fóran comtats
frares, qui éran de molt fort adat,
molt fort adat, e fóran dos mília
aquests sobre los fills de Rubèn
de Rubèn e sobre los fills de Gaad
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e per açò son para havia ell posat an
e Tabalias lo ters, Zacarias lo quart;
e frares de Hozà, e fóran XIII. 12 E fóran
e fóran XIII. 12 E fóran departits an
e als grans per lurs compayes en cascuna
e la sort qui era devers tremuntana se
e molt discret, 15 e la tersa part qui era
e la tersa part qui era devers mixjorn se
e a sos fills, en la quall partida de la
e Hozà astàvan a la part devers soll
e és aquí la guàrdia contra la guàrdia. 17
e de la part devers agilló estaven IIII e
e dos. 18 En las seŀles dels portés de la
e axí éran de dos an dos per lurs seles.
e de Merarí. 20 E Echias era sobra los
e sobra los vaxells dells sants. 21 Los
e los fills de Gerson [*] fóran prínceps
e Gerson e Gehieli. 22 E los fills de
e Gehieli. 22 E los fills de Jehieli,
e Joell, son frara, sobra los tresaurs de
e fóran sobra los fills de Amram e de
e de Saart e de Hebron e de Zeziell. 24 E
e de Hebron e de Zeziell. 24 E Subael,
e de Zeziell. 24 E Subael, fill de Gerson,
e Asaÿas fo fill de Rabià, e Jorram fo
e Jorram fo fill de Asaÿas, e Zechrí fo
e Zechrí fo fill de Joram, e Zolimech fo
e Zolimech fo fill de Zerhú. 26 Aquest
e sos frares fóran sobra los tressòs de
e fóran prínceps de compayas e conestables
e conestables e duchs de la host, e fóran
e duchs de la host, e fóran magoralls. 27
e fóran magoralls. 27 De les batalles e
e dels gorniments de les batales que ells
e fóran sobra la vaxella de nostro Senyor.
e Saül, fill de Sis, e Abner, fill de Ner,
e Abner, fill de Ner, e Joab, fill de
e Joab, fill de Servià. Tots aquests
e per son frara. 29 Senias era sobra los
e sos fills éran sobre les obres qui·s
e a jutgar éls. 30 Dels fills de Hebron
e Sabias e los lurs frares; fóran hòmens
e los lurs frares; fóran hòmens molt forts
e an lo servey del rey. 31 E Azaries fo
e segons lurs linatges. En lo XL any del
e fóran atrobats hòmens molt forts en
e fóran dos mília e DCC prínceps de
e DCC prínceps de compayas. E Daviu posà
e sobre los fills de Gaad e sobra lo mix
e sobra lo mix trip de Manasès en tot lo
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1Par 26,32 de Manasès en tot lo servey de Déu
1Par 27,1
qui fóran prínceps de compayas
1Par 27,1 prínceps de compayas e conestables
1Par 27,1 compayas e conestables e senescals
1Par 27,1 segons lurs compayas, qui antraven
1Par 27,2 primera compaya en lo primer mes,
1Par 27,3
hòmens. 3 E era dels fils de Fares
1Par 27,4
la segona compaya del segon mes,
1Par 27,5
de la tersa compaya en lo ters mes,
1Par 27,6 Beneas era molt fort homa antra XXX
1Par 27,7
lo quart mes Asaell, frare de Joab,
1Par 27,7
son fill, era aprés de ell,
1Par 27,8
era lo V príncep en lo V mes,
1Par 27,9 era Hyram, fill de Accès de Tachnà,
1Par 27,10
mília hòmens. 10 Lo VII príncep
1Par 27,10
de Faŀló, dels fills de Efraÿm,
1Par 27,11
de Hasach, del linatge de Sèray,
1Par 27,12 Anathoch, del linatga de Bengamí,
1Par 27,13
de Nerofat, del linatga de Sèray,
1Par 27,14
de Faracot, dels fills de Efraÿm,
1Par 27,15
Netofat, del linatga de Gotoniell,
1Par 27,21
príncep Joell, fill de Fadaÿas; 21
1Par 27,24
hac ells comensats a nonbrar
1Par 27,24
vench sobra los fills de Israell,
1Par 27,25
del rey fo Asmoth, fill de Adiel,
1Par 27,25
tresaus qui éran an les ciutats
1Par 27,25
an les ciutats e an les viletes
1Par 27,26
Chelup, era sobra las obres groses
1Par 27,27
leuradós qui leuraven la terra; 27
1Par 27,27
sobre los leuradors de las viyas,
1Par 27,28
de Gadarith era sobra los olivars
1Par 27,28
las figeras qui éran en los camps,
1Par 27,29
las bístias qui pexían an Sarona;
1Par 27,32
avonclo de Daviu, era conseller
1Par 27,32 Daviu, era conseller e hom poderós
1Par 27,32
poderós e savi, hom ben letrat. Él
1Par 27,33
33 E Citòfell era conseler del rey,
1Par 27,34
fou Joiadà, fill de Beneÿas,
1Par 28,1
apellà tots los prínceps de Israell
1Par 28,1
de Israell e los duchs dels trips
1Par 28,1
los quals ministraven al rey,
1Par 28,1
al rey, e los conestables
1Par 28,1
e los conestables e los senescals
1Par 28,1
aquels qui éran sobra les riqueses
1Par 28,1
riqueses e les posecions del rey,
1Par 28,1
apellà lurs fills ab lurs misatges
1Par 28,1
lurs misatges e tots los poderosos
1Par 28,2 de Jerusalem. 2 Com lo rey fo levat
1Par 28,2
an peus, él dix: –O, mos frares
1Par 28,2
de la amistance de nostro Senyor

SEVILLA: 1PAR

e del rey. 27,Tit 1 Los fills de Israel,
e conestables e senescals e prebots, qui
e senescals e prebots, qui administraven
e prebots, qui administraven al rey segons
e qui axían cascun mes de l’any, là on
e havia-hy sots ell XXIIII mília hòmens.
e príncep de tots los prínceps de la host
e havia aprés si un altra per nom
e havia an la sua partida XXIIII mília
e era sobra XXX. E Zadap, son fill, era
e Zabadias, son fill, era aprés de ell, e
e havían an lur compaya XXIIII mília
e havia an la sua compaya XXIIII mília
e havia an la sua compayia XXIIII mília
e lo VII mes era Helas de Faŀló, dels
e havia an la sua compayia XXIIII mília
e havia an la sua compayia XXIIII mília
e havia an la sua compayia XXIIII mília
e havia an la sua compaya XXIIII mília
e havia an la sua compayia XXIIII mília
e havia an la sua compayia XXIIII mília
e sobre los mix trip de Manasès en Galaad
e ancara no havia complit sobre açò, la
e per açò lo nonbre de aquells qui éran
e Jonetan, fill de Ozias, era sobre aquels
e an les viletes e an les torres. 26 E
e an les torres. 26 E Ozií, fill de
e sobre los leuradós qui leuraven la
e Samaÿas de Romath era sobre los
e Zebdias de Aphot era sobra los selers
e sobre las figeras qui éran en los camps,
e Joàs era sobre las cambres on astava l’
e Safat, fill de Adlí, era sobra los bous
e hom poderós e savi, hom ben letrat. Él e
e savi, hom ben letrat. Él e Jael, fill de
e Jael, fill de Hachamon, éran ab los
e Cuchí de Araach era amich del rey. 34 E
e Abiatar. E Joab era príncep de tota la
e los duchs dels trips e los prebots de
e los prebots de les compayes, los quals
e los conestables e los senescals e aquels
e los senescals e aquels qui éran sobra
e aquels qui éran sobra les riqueses e les
e les posecions del rey, e apellà lurs
e apellà lurs fills ab lurs misatges e
e tots los poderosos e los molt forts qui
e los molt forts qui éran an la host de
e astech an peus, él dix: –O, mos frares e
e mon pobla, oyits mi! Yo·m perpencé que
e lo siti dels peus de nostro Déu. E yo he
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1Par 28,3
ço com tu ést astat hom conbatador
1Par 28,4 lo pobla de Ysraell perdurablament;
1Par 28,4
ha alets prínceps del trip de Judà,
1Par 28,4
casa de Judà la casa de mon para,
1Par 28,6
fill, adificarà a mi la mia casa
1Par 28,6
car yo he alet aquell en mi an fill
1Par 28,7 persavera de fer los meus menements
1Par 28,8
8 »Donchs ara, devant tot lo pobla,
1Par 28,8 com lo meu Déu ho ou, vós gordats
1Par 28,8
que vós poseÿschats la bona terra
1Par 28,9
9 E tu, Salamó, mon fill, sàpies
1Par 28,9 sàpies e coneges lo Déu de ton para
1Par 28,9
e serveschas a ell de acabat cor
1Par 28,9 coratga, cor nostro Senyor ansercha
1Par 28,9
Senyor ansercha e sab tots los cors
1Par 28,10
la casa del santuari, conforte’t
1Par 28,11
son fill, discrepcion del porxo
1Par 28,11 discrepcion del porxo e del templa
1Par 28,11
porxo e del templa e dels celers
1Par 28,11
templa e dels celers e de la canbra
1Par 28,11
e dels lits en los lochs amagats
1Par 28,12 amagats e de la casa de median 12
1Par 28,12
palaus que él se havia perpensats
1Par 28,12
de la casa de nostro Senyor
1Par 28,13
dels departiments dels preveras
1Par 28,13
obres de la casa de nostro Senyor
1Par 28,14
pes per la diversitat dels vaxells
1Par 28,15 per mesura als canalobres de làntea
1Par 28,15
de masura de cascun canalobra
1Par 28,15
atresí dels canelobres de argent
1Par 28,16
a obs de la taule de preposició,
1Par 28,17
a les altres taules d’ergent; 17
1Par 28,17
d’ergent; 17 e donà a les culeres
1Par 28,17
donà a les culeres e a les ampoles
1Par 28,17
ansensós qui éran d’aur molt pur
1Par 28,17
ço és, un pes entra la u lehó
1Par 28,18
de àngells qui astesésan lurs ales
1Par 28,20 a Salamó, son fill: –Fé beronilment
1Par 28,20
–Fé beronilment e conforte’t,
1Par 28,20
cor lo Senyor mon Déu serà ab tu
1Par 28,21
que los departimens dels preveras
1Par 28,21
casa de nostro Senyor seran ab tu
1Par 29,1
rey Daviu parlà a tota la multitut
1Par 29,1
mon fill, qui és ancara infant
1Par 29,1
fill, qui és ancara infant e tenra,
1Par 29,1
infant e tenra, e la obra és gran
1Par 29,2
aram per fer los vaxells de aram,
1Par 29,2
aram, e ferra als vaxells de ferra,
1Par 29,2
e fusts als vaxells de fusts,
1Par 29,2
fusts, e pedres de diverses colors,

SEVILLA: 1PAR

e has ascampada sanch.” 4 »Mas lo Senyor
e ha alets prínceps del trip de Judà, e ha
e ha aleta de la casa de Judà la casa de
e [*] ha elet mi an rey sobre tot lo pobla
e los meus atris, car yo he alet aquell en
e yo seré a él an para. 7 E fermaré lo seu
e los meus jutgamens axí com fa huy.” 8
e ara com lo meu Déu ho ou, vós gordats e
e ascrutats tots los menements de nostro
e que lexets aquela als vostros fills
e coneges lo Déu de ton para e serveschas
e serveschas a ell de acabat cor e de
e de volenterós coratga, cor nostro Senyor
e sab tots los cors e antén tots los
e antén tots los pensaments de las pensas.
e acaba aquella. 11 E Daviu donà a Salamó,
e del templa e dels celers e de la canbra
e dels celers e de la canbra e dels lits
e de la canbra e dels lits en los lochs
e dels lits en los lochs amagats e de la
e de la casa de median 12 e de tots los
e de tots los palaus que él se havia
e de les finestres tot antorn en los
e an los tresaus dels sants. 13 E donà a
e dels fills de Leví en totes les obres de
e an tots los vaxells del templa de nostro
e de les obres. 15 E donà aur per mesura
e las lus lanternas, enaxí que él li donà
e de les lanternas, atresí dels canelobres
e de lurs lanternes. 16 E donà-li a
e atresí li donà argent a les altres
e donà a les culeres e a les ampoles e als
e a les ampoles e als ansensós qui éran d’
e als ansensós qui éran d’aur molt pur e
e als lehonets d’aur, segons la calitat
e l’altra. E·trasí ell donà a ell
e qui cobrisen la archa de la amistance de
e conforte’t, e fé que no·t temes ne
e fé que no·t temes ne hages paor, cor lo
e no lexarà a tu ne no desenpararà tu
e dels fills de Leví en tota la obra del
e són aparalats. E saben aytanbé los
e dix: –Nostro Senyor ha elet Salamó, mon
e tenra, e la obra és gran e la habitació
e la obra és gran e la habitació no és pas
e la habitació no és pas aparalada a homa,
e ferra als vaxells de ferra, e fusts als
e fusts als vaxells de fusts, e pedres de
e pedres de diverses colors, e totes péres
e totes péres precioses e moltes pedres de
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1Par 29,2
colors, e totes péres precioses e moltes pedres de marbra [*] e molt
1Par 29,2
e moltes pedres de marbra [*] e molt abondament. 3 E part açò yo do
1Par 29,3
3 E part açò yo do argent e aur an lo templa de mon Déu, lo qual yo
1Par 29,4
és, III mília talens d’aur de Ofir e VII mília talens de argent provat per
1Par 29,5
5 an qualque loch haurà obra d’aur e là on haurà obra de argent, que totes
1Par 29,5
de grat, él complescha huy se mà e ofira ço que volrà a nostro Senyor. 6
1Par 29,6
6 Los prínceps de les compayes e los pròmens dels trips de Israel, los
1Par 29,6
trips de Israel, los conestables e los senescals e los prínceps dels
1Par 29,6
los conestables e los senescals e los prínceps dels prínceps sien curosos
1Par 29,7
donàran [*] V mília talens d’aur e X mília [*] talens de argent e XVIII
1Par 29,7
aur e X mília [*] talens de argent e XVIII mília de aram e C mília de ferra.
1Par 29,7
de argent e XVIII mília de aram e C mília de ferra. 8 E tots aquells als
1Par 29,9
aquels a nostro Senyor ab lur cor; e lo rey Daviu se n’alegrà de molt gran
1Par 29,10
Senyor devant tota la moltitut e dix: –Beneÿt ést tu, Senyor, Déu de
1Par 29,10
nostro para, sens comensament e sens fi. 11 Senyor, la grenesa és tua e
1Par 29,11
fi. 11 Senyor, la grenesa és tua e lo poder e la glòria e la victòria. A tu
1Par 29,11
la grenesa és tua e lo poder e la glòria e la victòria. A tu sia lauor.
1Par 29,11
és tua e lo poder e la glòria e la victòria. A tu sia lauor. E totes las
1Par 29,11
totes las coses qui són en lo cell e an la terra són tuas. Senyor, lo regna
1Par 29,11
són tuas. Senyor, lo regna és teu e tu ést sobra tots los prínceps. 12 Les
1Par 29,12
prínceps. 12 Les riqueses són tuas e la glòria és tua, tu has senyoria sobre
1Par 29,12
sobre totes les coses, virtut e poder són an la tua mà, en la tua mà és
1Par 29,12
la tua mà, en la tua mà és granea e manement de totes coses. 13 Donchs,
1Par 29,13
nostro Déu, nós confesarem a tu e louam lo teu nobla nom. 14 Qui són yo e
1Par 29,14
lo teu nobla nom. 14 Qui són yo e qual és lo meu pobla que nós puscam a tu
1Par 29,14
Totes aquestes coses són tuas e nós havem donades a tu aquelles coses
1Par 29,15 mà. 15 Nós som astranys devant tu e viandans, axí com los nostros pares; los
1Par 29,15
són axí com a onbra sobra terra e no hy ha neguna aturada. 16 O, Senyor
1Par 29,16
al teu sant nom, és de la tua mà e totes las coses són tues. 17 Senyor
1Par 29,17
yo sé bé que tu proves los cors e ames simplea, un yo, qui són alegra en
1Par 29,17
ofertes totes aquestes coses a tu, e he vist lo teu pobla qui és así atrobat
1Par 29,18
goix. 18 Senyor, Déus de Abram e de Ysach e de Ysrael, nostres paras, tu
1Par 29,18 Senyor, Déus de Abram e de Ysach e de Ysrael, nostres paras, tu guarda
1Par 29,19
que ell guart los teus menements e els teus testimonis e ells teus
1Par 29,19
menements e els teus testimonis e ells teus sacrificis, que él los face
1Par 29,19
sacrificis, que él los face tots e que adifich la casa de la qual yo he
1Par 29,20
Daviu menà a tota la moltitut e dix: –Beneÿts lo Senyor nostro Déu.
1Par 29,20 beneý lo Senyor, Déu de lurs pares, e anclinàran-se tots e ahoraren Déu e
1Par 29,20
lurs pares, e anclinàran-se tots e ahoraren Déu e depuys lo rey. 21 E
1Par 29,20
anclinàran-se tots e ahoraren Déu e depuys lo rey. 21 E sacrificaren
1Par 29,21
sacrificis a nostro Senyor e l’endemà éls oferíran lurs holocauts,
1Par 29,21
holocauts, ço és a seber, M taurs e M moltons e M anyells ab lurs
1Par 29,21 ço és a seber, M taurs e M moltons e M anyells ab lurs sacrificamens e ab
1Par 29,21
e M anyells ab lurs sacrificamens e ab tota la costuma que hom sol fer en
1Par 29,22
22 E aquell die ells mengàran e bagéran devant nostro Senyor ab gran
1Par 29,22
nostro Senyor ab gran alegre, e untàran la segona vegada Salamó, fill de
1Par 29,22
untàran príncep a nostro Senyor e untàran Sadoch an bisba. 23 E Salomó
1Par 29,23 axí com a rey per Daviu, son para, e a tots plach, e tot lo pobla de Israell
1Par 29,23
Daviu, son para, e a tots plach, e tot lo pobla de Israell obaiý a ell. 24
1Par 29,24
obaiý a ell. 24 E tots los prínceps e tots los poderosos e tots los fills del
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1Par 29,24
los prínceps e tots los poderosos
1Par 29,24
fills del rey Daviu donàran lur mà
1Par 29,25 Salomó sobre tot lo pobla de Israel
1Par 29,27 anys: él regnà an Habron VII anys,
1Par 29,28
anys. 28 Él morí an bona valea,
1Par 29,28
an bona valea, e era ple de dies
1Par 29,28
e era ple de dies e de riqueses
1Par 29,29 Los fets del rey Daviu, los primers
1Par 29,29
en lo libre de Samuel lo veent
1Par 29,29
e an lo libre de Natan profeta
1Par 29,30 e an lo volum de Agaad lo veent, 30
1Par 29,30
30 e los fets de tot lo seu regna
1Par 29,30
tot lo seu regna e de la sua forsa
1Par 1,5
Nohè; e Noè, Sem, Cam e Jàfet. 5
1Par 1,6
Janan e Tubal, Mòsoch, Tiràs. 6
1Par 1,7
Asenech e Erifan e Chogotmà. 7
1Par 1,8
e Tharsis e Sichim e Dodanín. 8
1Par 1,9
Chus, Mesraym, Phut, Canaam. 9
1Par 1,9
e Jullà e Sabatà, Regmà, Sabacatà.
1Par 1,10 E Regmà engendrà Sabba e Dedan. 10
1Par 1,11
a éser poderós en la terra. 11
1Par 1,12
de aquests isquéran los phalisteus.
1Par 1,13
E aytenbé angenrà Capturín. 13
1Par 1,17
16 Aradiu, Samareu, Hemateu. 17
1Par 1,17
Elay, Asur, Arfaxath, Luud, Aram.
1Par 1,18
Hus, Hul, Gòtor, Mòtoch. 18
1Par 1,19
Sale, e Sale engendrà Hèber. 19
1Par 1,20
fo depertida la terra [*]. 20
1Par 1,24
23 Ofir, Hevilà, Jobam [*]. 24
1Par 1,32
31 Jaür, Naphís, Cedma. [*] 32
1Par 1,32
Midan, Jesmadun, Jesbosch, Sue.
1Par 1,33
engendrà Saba, Abidà, Dedan. 33
1Par 1,35
e Jacob, qui és dit Israel. 35
1Par 1,37 Jothan, Conès, Thanà, Amaloch. 37
1Par 1,38
Nàath, Sàtara, Saminà, Maasà. 38
1Par 1,39 Sebeon, Anà, Dizon, Èser, Dizan. 39
1Par 1,39 39 E Joatan engendrà Horí, Honnan.
1Par 1,40
E Temnà fo germà de Johatan. 40
1Par 1,40
Alaym, [*] Ebal, Sephí, Onayr.
1Par 1,40 Onayr. E Sebeon engenrà Ayà, Anà.
1Par 1,41 Ayà, Anà. E Annà angenrà Dizson. 41
1Par 1,42
Matan, e Seban, e Jetran, Caran. 42
1Par 1,42
engenrà Balaam, Zarian, Jathan.
1Par 1,43
E Dizsan engenrà His, Aram. 43
1Par 1,44
lo nom de la sua ciutat, Denaba. 44
1Par 1,45
Jobab, fil de Sare, de Bosrà. 45
1Par 1,46
de la terra dels cananeus. 46
1Par 1,47
e la sua ciutat hac nom Ajuth. 47
1Par 1,48 regnà per ell Semlà de Mesrechà. 48
1Par 1,49
qui és posade de prop la aygua. 49

SEVILLA: 1PAR

e tots los fills del rey Daviu donàran lur
e sotsmeséran-se al rey Salamó. 25
e donà a aquell se glòria de son regna,
e en Jerusalem, XXXIII anys. 28 Él morí an
e era ple de dies e de riqueses e de
e de riqueses e de glòria. E Salamó son
e de glòria. E Salamó son fill regnà per
e los derés, són ascrits en lo libre de
e an lo libre de Natan profeta e an lo
e an lo volum de Agaad lo veent, 30 e los
e los fets de tot lo seu regna e de la sua
e de la sua forsa e del temps que pasàran
e del temps que pasàran desots ell, o en
E Jàfet angenrà Gòmer e Magod, e Maday,
E Gòmer engenrà Asenech e Erifan e
E Janan angenrà Elizà e Tharsis e Sichim e
E Cam angenrà Chus, Mesraym, Phut, Canaam.
E Chus engendrà Sabà, e Jullà e Sabatà,
E Regmà engendrà Sabba e Dedan. 10 E Hus
E Hus engenrà Nomroch, e aquest comensà a
E Mesraym engendrà Ludín e Anamín, Laabín,
E aytenbé angenrà Capturín. 13 E Canaan
E Canaan engenrà primerament Sidònem e
E Sem angendrà Elay, Asur, Arfaxath, Luud,
E Aram engendrà Hus, Hul, Gòtor, Mòtoch.
E Arfaxath engendrà Sale, e Sale engendrà
E Hèber engenrà dos fills: Jactan,
E Jectan angendrà Elmodach, Sàleph,
E Sem angendrà Arphaxath, Sàlem, 25 Hèber,
E Abram angenrà de Sechurà, qui era
E Getsan engendrà Saba, Abidà, Dedan. 33 E
E Bidan engenrà Ephac, Èfer, Henoch, [*]
E Ezaú engendrà Eliphàs, Rauel, Jaús,
E Rahuel engendrà Nàath, Sàtara, Saminà,
E Seÿr engenrà Johatan, Sobal, Sebeon,
E Joatan engendrà Horí, Honnan. E Temnà fo
E Temnà fo germà de Johatan. 40 E Sobal
E Sobal engenrà Alaym, [*] Ebal, Sephí,
E Sebeon engenrà Ayà, Anà. E Annà angenrà
E Annà angenrà Dizson. 41 E Dizson engenrà
E Dizson engenrà Matan, e Seban, e Jetran,
E Àser engenrà Balaam, Zarian, Jathan. E
E Dizsan engenrà His, Aram. 43 E aquets
E aquets fóran los reys qui fóran senyors
E morí Bàlach, e regnà per ell Jobab, fil
E com fo mort Jobab, regnà per ell Huzan,
E morí Huzan, e regnà per ell Adap, fill
E com fo mort Adab, regnà per ell Semlà de
E com fo mort Semlà, regnà per ell Saül de
E com fo mort Seül, regnà per ell
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1Par 1,50
ell Baalanan, fill de Acobor. 50 E con fo mort Balanan, regnà per ell Adad,
1Par 1,51
fila de Mated, fila de Mesaab. 51 E com fo mort Adad, comensàran a ésser
1Par 2,3
so és a seber, Her, Onam, Selà. E Her era lo magor e fou mal devant nostro
1Par 2,4
Senyor Déus, i él aucís-lo. 4 E él angenrà de Tamar, qui era se nora,
1Par 2,4
qui era se nora, Zàram e Fares. E axí fóran los fils de Judà V. 5 E Fares
1Par 2,5
E axí fóran los fils de Judà V. 5 E Fares angenrà Heszom e Hamule. 6 Zare
1Par 2,7
Eman, Cal i Daran; e axí fóran V. 7 E Zamrí engendrà Achor, qui torbà Israel e
1Par 2,8
de vet (ço és, que fo vedat). 8 E Ethan engenrà Azarias. 9 Hesrom engendrà
1Par 2,10 engendrà Geramael, Ram, Calubí. 10 E Ram angendrà Aminedap, e Aminedap
1Par 2,18
pare de aquest Gèter asmelita. 18 E Caleb, fill de Hesrom, pres muler qui
1Par 2,19
angendrà Jèfar, Sodab, Ardon. 19 E com fo morta Asubà, pres altra muler qui
1Par 2,20 Chayp e engendrà de aquela Hur. 20 E Hur angendrà Urí, e Urí angendrà
1Par 2,21
Urí, e Urí angendrà Basalael. 21 E puys Hesrom colgà’s ab la filla de
1Par 2,22
muler e angendrà de ella Segub. 22 E Segub engendrà Jachir, e poseý XXIII
1Par 2,23
ciutats en la terra de Galaad. 23 E Jesur pres Aram e los castells de Jeïr e
1Par 2,24
fills de Machir, para de Galaad. 24 E com fo mort Hesrom, Calefs colgà’s ab
1Par 2,24
Hesrom, Calefs colgà’s ab Afinta. E Hesrom hac Abià per muler e angendrà de
1Par 2,26
Ymà, Aram, Asson, Achià. 26 E puys pres altra [*] Geramael qui havia
1Par 2,27 nom Aterià, qui fo mara de Onam. 27 E los fills que Aram angendrà primerament
1Par 2,30 30 Nadap angendrà Sàlep, Ephaym. E Sàlep morí sens infans. 31 Ephaym
1Par 2,32
Sesau, Sesau engendrà Holý. 32 E Jadà, frara de Samay, engenrà Gèter,
1Par 2,32
de Samay, engenrà Gèter, Johatan. E Gèster se morí que no hac infans. 33
1Par 2,36
e angendrà de aquella Ether. 36 E Eter angenrà Nathan, Nathan angendrà
1Par 2,43
Zip e Mererà, para de Hebron. 43 E Hebron angendrà Corè, Tayphú, Ràcom,
1Par 2,46
e anfentà Haram, Mosà e Tezez. E Haram engendrà Joser. 47 Jadon angendrà
1Par 2,50
50 Aquets fóran fills de Calef. E Hur, qui fo primer, engenrà de Efrata
1Par 2,52
Harip fo para de Betgader. 52 E [*] Sobal fo para de Cariacarim, qui
1Par 3,12
Occusimà engendrà Johàs. 12 E Amasias, fill de Joàs, lo qual angenrà
1Par 3,17
angenrà Jaconias e Sedesias. 17 E Jaconies angendrà Assur, Salatiell, 18
1Par 4,5
angenrat [*], para de Batleem. 5 E Asur, para de Tachua, havia dues mulers:
1Par 4,6
havia nom Halaà, la altra Naarà. 6 E Naarà anfentà Ozam, Hèpher, Teman e
1Par 4,9
cosinees de Aral, fill de Aram. 9 E Jabès emperò fo millor e pus nobla que
1Par 4,10
com l’he ab dolor infentat. 10 E Jabès apellà e conech Déus de Israell, e
1Par 4,10 no volràs que negun mal venga a mi. E nostro Senyor ohí-lo de la oració de
1Par 4,11
e donà-li so que ell volia. 11 E Caleph, frara de Suà, angendrà Machir,
1Par 4,15
qui sabien fe los artificis. 15 E Caleph, fill de Sofonià, angendrà Hir e
1Par 4,16
e Nachne. Elam angenrà Senès. 16 E Jaell engendrà Zib e Siphà e Serià e
1Par 4,17
Zib e Siphà e Serià e Asirael. 17 E Esraell angendrà Gèter, Mèrech e Fèrech,
1Par 4,18
Machí e Jesbà, para de Estamó. 18 E la sua mara, qui era apellada Judayà,
1Par 4,20
qui fo de la terra de Maquí. 20 E Simon engendrà Annon e Renà, e Hennan
1Par 4,20
e Renà, e Hennan engenrà Chilon. E Jesí engendrà Joech e Bensoch. 21
1Par 4,25
Jamsim, Jarip, Jara, Saül. 25 E Seŀlum fou fill de Saül, [*] Masmà fo
1Par 4,28
al nonbre dels fills de Judà. 28 E habitàran an Barsabe e Moladà e an
1Par 4,33
Assan; e axí són V ciutats. 33 E hagéran tots los carrés de aquestes
1Par 4,33
engir e antorn dentrò a Bàal. E aquesta fo lur habitació e lo
1Par 4,37
e Adiell e Ismiel e Banayà. 37 E Zizà fo fill de Zepheu, qui fo fill de
1Par 4,39
e fóran fort multiplicats. 39 E levàran-sa, per ço que anasen en Gidor
1Par 4,41
qui fóran del linatga de Cam. 41 E lavors vengéran aquels que demunt havem
1Par 4,41
fóran destroÿts tro al dia de huy. E puys habitàran ells aquí per aquells,
1Par 4,42 atrobàran moltes bones pastures. 42 E dells fills de Simeon anàran en lo munt
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1Par 5,3
1Par 5,4
1Par 5,7
1Par 5,8
1Par 5,9
1Par 5,10
1Par 5,11
1Par 5,12
1Par 5,12
1Par 5,15
1Par 5,17
1Par 5,18
1Par 5,21
1Par 5,22
1Par 5,23
1Par 5,24
1Par 5,25
1Par 5,26
1Par 6,11
1Par 6,19
1Par 6,32
1Par 6,39
1Par 6,44
1Par 6,45
1Par 6,48
1Par 6,49
1Par 6,54
1Par 6,55
1Par 6,57
1Par 6,60
1Par 6,61
1Par 6,64
1Par 6,67
1Par 6,70
1Par 6,71
1Par 6,72
1Par 6,74
1Par 6,76
1Par 6,77
1Par 6,78
1Par 7,4
1Par 7,5
1Par 7,9
1Par 7,14
1Par 7,15
1Par 7,16
1Par 7,17
1Par 7,18
1Par 7,20
1Par 7,24

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

de ell molts prínceps [*]. 3
Enoch e Phanú, Esrom, Carmín. 4
e fo príncep en lo trip de Rubèn. 7
per prínceps Zezehl e Zacharias. 8
Aroer dentrò a Nabó e Abelmeon. 9
bestiar en la terra de Galaad. 10
e tota la terra tro a Galaad. 11
terra de Basan dentrò a Selchà. 12
un camp, e aprés ell habità Saphan.
de Gedó, Gedó fou fill de Bus. 15
de Saron entrò als térmens seus. 17
de Gereboam, rey de Israell. 18
’lls, per ço com crèyan an ell. 21
II mília àsens e C mília hòmens. 22
aquí dentrò a la trensmigració. 23
cor ells éran fort molts. 24
e senyós en les lurs conpayas. 25
Senyor Déus los havia vedada. 26
la qual féu Selamó en Jerusalem. 11
fóran fills de Mararí: Moolí, Muzí.
que li hagéran alogada la archa. 32
de Leví, qui era fill de Israel. 39
de Gerson; Gerson, de Leviy. 44
Abdí, e Abdí fo fill de Moloch. 45
de Merarí; Marerí, de Leví. 48
de nostro Senyor Déus. 49
de Sadoch; Sadoch, de Achimàs. 54
cor per sort la havían haüda. 55
viles a Calef, fill de Jofonè. 57
Daber ab los seus lochs, 59 [*]. 60
las lurs parentias e cognacions. 61
Sebulon donàran [*] XII ciutats. 64
de aquels del trip de Efraÿm. 67
Helon, Getrèn ab los lurs lochs. 70
cognació dells fills de Caath. 71
e Asteroth ab los lurs lochs. 72
ab tots los lochs de aquests. 74
Rodop ab tots los lurs lochs. 76
ab tots los lurs lochs. 77
Thabor ab tots los lurs lochs. 78
Josià; aquests V fóran prínceps. 4
moltes mulers e molts fills. 5
aquests fóran fills de Bècher. 9
e Chàser e Celum, fill de Balà. 14
anfentà Maquir, para de Galaad. 15
fo Salfat, e Salfat hac filles. 16
e los fills fóran Ulam e Rèsem. 17
Maquir, e los fills de Manasès. 18
Abín e Sinquen e Liz e Man. 20
nat en los mals de la sua cassa. 24

SEVILLA: 1PAR

E Rubèn, qui era lo primer angenrat de
E Joell angenrà Samayà, Samahià angenrà
E los seus frares e tota la perentia qui
E Baala fo fill de Achàs, e Achàs fo fill
E habità an la terra que és sol ixent, là
E com Saül era viu geregaven contra los
E los fils de Gad habitaren an la lur
E Joell habità en la un camp, e aprés ell
E Janay e Saffà habitàran an Bassan. 13
E sos frares, los fills de Abdiell, qui fo
E tots aquests fóran nonbrats en los dies
E los fills de Rubèn e de Gad e los hòmens
E preséran an ells e tota lur roba e·ls
E fo fort gran batalla de nostro Senyor
E los fills de la meytat del trip de
E aquests fóran los prínceps de la casa de
E desenpararen Déus de lurs pares e
E nostro Senyor ascomoch l’asperit de
E Azarias engendrà Amasias, Amasias
E aquestes fóran las lurs perentias segons
E cantaven e administraven devant la archa
E era Asaph, son frare, qui astava a la
E los fills de Merarí e sos frares estaven
E Moloch, de Hasabià; [*] de Asbí; e Asbí,
E los frares de aquests fóran levites, qui
E Aron e sos fills aduyen e cremaven
E habitàran aquests fills de Amon en los
E donàran a ells Hebron [*] e aqueles
E a los fills de Aron donàran las ciutats
E delà el trip de Bengamín [*] ab los seus
E donaren als fills de Cahat qui éran
E los fils de Israel donàran als levites
E donàran a ells ciutats a ffúger an
E de la meytat del trip de Manasès, [*]
E los fills de Gerson, de la cognació de
E del trip de Yssacar, Chades e Daberith,
E del trip de Aser, Masal, Abdon [*], 75
E del trip de Naptalín, Cedes qui és an
E als fills de Merarí qui éran romasos del
E daylà detràs Jordà, devant Gericó, de la
E aquets fóran per lurs conpayas e per
E los lurs frares e tot lur linatga de
E los prínceps dels linatges fóran
E lo fill de Manasès fo Esriel, e la sua
E Maquir donà mulers a sos fills, ço és, a
E Machà, muler de Maquir, enfentà un fill
E lo fill de Ulam fo Bedan. Aquests fóran
E se sor fo regina e anfentà un bel homa,
E los fills de Efraÿm fóran Satula e
E sa filla fo Sarrà, la qual adifichà
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1Par 7,25
lo Jusà e Asoensera lo Ssobirà. 25
1Par 7,26 nasch, 26 lo qual angendrà Laadon.
1Par 7,28
lo qual hac Josuè, son fill. 28
1Par 7,29
ses filles e Azà ab ses filles. 29
1Par 7,30
los fills de Josep [*]. 30
1Par 7,38 Sammà e Salusà e Jethan e Betan. 38
1Par 8,3
e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3
1Par 8,8
aquells, e angenrà Ozà e Abiüd. 8
1Par 8,12 Mensim engenrà Achiop e Aphàal. 12
1Par 8,13
Eno e Loth e ses filles. 13
1Par 8,14
casàran los habitadors de Geth. 14
1Par 8,18
e Joà e Filri e Barayà. 17 [*] 18
1Par 8,32
e Allor e Sècher e Machelot. 32
1Par 8,33
en Jerusalem e lurs frares. 33
1Par 8,36 Fiton, Amàlech e Carrà a Accàs. 36
1Par 8,38
Elezà, lo qual engendrà Asel. 38
1Par 8,40
Hus lo segon e Elifalli lo ters. 40
1Par 9,3
fills de Leví e los nathaneus. 3
1Par 9,6
aquests fóran sos fills. 6
1Par 9,7
e sos frares, e fóran DC XC. 7
1Par 9,12
de la casa de nostro Senyor. 12
1Par 9,13
de Mosoŀlamot, fill de Omín. 13
1Par 9,17
habità en los palaus de Matofat. 17
1Par 9,20
dels alberchs de nostro Senyor. 20
1Par 9,21
duch [*] devant nostro Senyor. 21
1Par 9,25
e a tremuntana e a mixjorn. 25
1Par 9,26
disaptes d’un temps en altre. 26
1Par 9,29
hom los prenia de ells a comta. 29
1Par 9,30
l’ansens e sobra las aspícias. 30
1Par 9,31
fills dells preveres feien [*]. 31
1Par 9,32
coses qui éran frites en paeles. 32
1Par 9,42
Michà fóran [*] Màlech e Tarà. 42
1Par 10,2
nafrats en lo munt de Gelboe. 2
1Par 10,4
atrobàran aquel e segetàran-lo. 4
1Par 10,5
e lexà’s caer sobre aquella. 5
1Par 10,7
e tota se conpaya morí ansems. 7
1Par 10,7
ciutats e fóran depertits sa e llà.
1Par 10,8
vengéran e habitaren an aquelles. 8
1Par 10,9 jèyan morts en lo munt de Gelboe. 9
1Par 10,10
lurs déus e als lurs pobles. 10
1Par 10,11
lo cap en lo temple de Dagon. 11
1Par 11,1
a Daviu, fill de Isay. 11,Tit 1
1Par 11,2 Deviu: –Nós som ton os e te carn. 2
1Par 11,2
e remenaves lo pobla de Israel.
1Par 11,3
Israel vengéran al rey en Habron.
1Par 11,5
qui habitaven en la terra. 5
1Par 11,5
a David: –Tu no antraràs sa.
1Par 11,6
la qual és la ciutat de David. 6
1Par 11,7
primer e fo fet príncep de David. 7
1Par 11,9
tota la altra part de la ciutat. 9

SEVILLA: 1PAR

E los fills d’ells foren Rapha e Rèceph e
E lo fill de aquest hac per nom Amiüd e
E la lur poceció e la lur habitació fo an
E de prop los fills de Manasès estech
E los fills da Aser, Jomnà, Josuà e Esín,
E los fills de Bèrech fóran Sefonè e Pasfà
E los fills de Bale fóran Addar e Jesrà
E Saraim engenrà en la regió de Moab
E los fills de Oltàal fóran Hèber, Misam e
E Barà e Sèmnua fóran prínceps dels
E Joè, Sagat e Gormoth 15 e Zedebià e
E Gesemari e Eslias e Joab, fill de Ephal,
E Matelot angendrà Sammaà, e habitàran
E Her angendrà Sis, e Cis engenrà Saüll, e
E Accàs engenrà Jonadà, e Jonedà angenrà
E Asell hac VI fills per los noms dels
E los fills de Ulam fóran molts e fóran de
E astegéran an Jerusalem dels fills de
E dels fills de Sàray fo Enell e sos
E dels fills de Bengamín fóran Assà, lo
E Adayà, fill de Joadem, fill de Phazor,
E lurs frares fóran prínceps per lurs
E los portés de Seŀlum foren [*] e Telmon
E Finès, fill de Eleazar, era duch [*]
E Zacarias, fill de Mosolam, era porter de
E lurs frares astaven an les viletes e
E a aquests IIII fills de Leví fou comenat
E aquells qui tenían en lur crehensa les
E dels fills dells preveres feien [*]. 31
E Amathaties, del linatga de Leví, primer
E los fills de Cahat, lurs frares, éran
E Azà engenrà Jerà; e Arà, Amalaach e
E com los feristeus s’hi foren acostats,
E Saül dix a son ascuder: –Tre te aspasa e
E con son ascuder hac vist asò, so és a
E, com los de Israell qui habitaven en los
E los feristeus vengéran e habitaren an
E an l’altre dia los filisteus preséran
E con ells lo hagéran despullat e li
E consegràran las sues armes en lo templa
E con los hòmens de Jabès-Galath hagéran
E tot lo pobla de Israell se ajustà an
E hir e anans-de-hir, com Seül regnava
E nostro Senyor dix a tu: “Tu pexeràs lo
E Daviu féu ab éls amistance devant nostro
E aquells qui hi habitaven dixéran a
E Daviu pres la torra de Sion, la qual és
E ell dix: –Aquel qui primer ferrà lo
E David habità an la torra, e per ço fo
E David profitava e crexia, e nostro
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1Par 11,11
que él dix als fills de Israell. 11 E aquest és lo nonbre dells forts hòmens
1Par 11,12 sobre CCC, nafrats una vegada. 12 E Aleatzar, fill de son avonclo Eatoch,
1Par 11,13 era entre tres hòmens poderosos. 13 E aquest fou an Afís ab Deviu, com los
1Par 11,14
loch del camp e defaséran aquell. E com ell hac vensuts los feristeus, ell
1Par 11,15
donà gran salut al seu pobla. 15 E III dels XXX prínceps develàran a la
1Par 11,15 Daviu, de prop la cova de Adolam. E, com los feristeus ficàran lurs tendes
1Par 11,18
Batlem, la qual era a la porta! 18 E levores anàran III forts hòmens per mix
1Par 11,19
la aygua en perill de lurs ànimas. E per aquesta rahó ell no·n volch boura.
1Par 11,19
aquesta rahó ell no·n volch boura. E açò fahéran los tres hòmens molt forts.
1Par 11,22
era vengut entrò alls tres [*]. 22 E Beneniab, fill de Johadè, era molt fort,
1Par 11,23
de la sisterna en temps de neu. 23 E él aucís un homa de Agipta, qui havia V
1Par 11,24
aquel ab la sua lanse metexa. 24 E açò feia Beneÿas, fill de Yoadè, qui era
1Par 11,26
posà aquell a la sua orella. 26 E los pus forts hòmens [*] fóran: Asaell,
1Par 11,41 Yràs de Geth, e Garech de Geth. 41 E Urias hetheu e Sabat, fill de Ullí; 42 e
1Par 12,8
fill de Joiadam de Gedor. 8 E fugíran de Gatdi ab ell, com él se
1Par 12,9
que cabirolls en les muntayas. 9 E Èser era príncep e Obdias lo segon,
1Par 12,16
part de orient e devés ponent. 16 E hòmens vengéran de Bengamín e de Judà al
1Par 12,17
al defeniment un Daviu astava. 17 E Daviu axí-los a carera e dix-lurs:
1Par 12,18
pares ho vege e ho jutge. 18 E asperit complí Abisay, qui era entre XXX
1Par 12,19
-los prínceps de la compaya. 19 E del trip de Manasès fugíran e vengéran a
1Par 12,22
fóran fets prínceps en l’host. 22 E vanían cascun dia a Daviu per aydar
1Par 12,26
qui éran molt forts a conbatra. 26 E dels fills de Leví, IIII e mília DC. 27
1Par 12,28 e ab ell III º mília DCC hòmens. 28 E Sadoc, qui era infant de nobla joventut
1Par 12,29 son para, n’hi hach XXII mília. 29 E dels fills de Bengemín, frares de Judà,
1Par 12,30
segían ancara la casa de Saüll. 30 E dels fills de Efraÿm n’hi hach XX mília
1Par 12,31
e anomenats en lur linatga. 31 E del mix trip de Manasès n’hi hach XVIII
1Par 12,32 que faesen Daviu rey sobra ells. 32 E dells fills de Ysachar, qui éran hòmens
1Par 12,34
an ajuda no pas ab dobla cor. 34 E los prínceps de la cavaleria de Naptalín
1Par 12,35
qui sabían portar ascut e lansa. 35 E los fills de Dan qui éran aparalats a la
1Par 12,36
fóran XXVIII mília e DCC. 36 E dells fills de Aser qui axían a batalla,
1Par 12,37
en la host, fóran XXXX mília. 37 E aquells qui éran detràs flum Jordà, so
1Par 12,38
rey sobre tot lo pobla de Ysrael. E totes las romenilles de Israel éran de
1Par 12,39
sobre tot lo pobla de Israell. 39 E astegéran aquí ab Daviu per tres dies, e
1Par 12,40
frares los ne havían aparalat. 40 E aquests qui éran de prop entrò a
1Par 13,4 ne requesim an lo temps de Saüll. 4 E tota la moltitut respòs que axí fos fet,
1Par 13,7
qual loch lo seu nom fo apellat. 7 E ells posàran, donchs, la archa de nostro
1Par 13,8
e sos frares menàvan la carreta. 8 E Daviu e tot lo pobla jugaven denant
1Par 13,9
e an cenbes e an tronpes. 9 E con ells fóran venguts a la casa de
1Par 13,10
un poch anclinada la archa. 10 E nostro Senyor fo fortment irat contra
1Par 13,11 morí aquí denant nostro Senyor. 11 E lavòs fo molt trist Daviu, per ço cor
1Par 13,12
an aquest present dia de huy. 12 E lavors Daviu temé nostro Senyor, e dix:
1Par 13,13
la archa de nostro Senyor?» 13 E per aquesta rahó él no la féu portar a
1Par 14,2
ells adificasen a ell una cassa. 2 E Daviu conech que nostro Senyor havia
1Par 14,3
que lo seu regna era axelsat [*]. 3 E pres altres mulers en Jerusalem e
1Par 14,8
7 e Elisamà e Balidà e Ebàlet. 8 E, com los feristeus hagéran oyit que
1Par 14,9
oyí açò, ell axí a ells a carera. 9 E con los feristeus vengéran, ells fóran
1Par 14,10
ascanpats en la val de Rafaÿm. 10 E Daviu demenà de consell nostro Senyor e
1Par 14,10
e liureràs tu aquells an la mia mà? E nostro Senyor dix-li: –Vé-hy, cor yo
1Par 14,11
yo liuraré aquells an la tua mà. 11 E com aquells fóran muntats en la val de
1Par 14,12
loch fo apellat Baalserafim. 12 E aquí ells desemparàran lurs déus, los
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1Par 14,14 fóran tots ascampats en una val. 14 E Daviu demenà de consell nostro Senyor
1Par 14,15
de la part devers los parers. 15 E, com tu oyiràs lo so de aquell qui irà
1Par 14,17
de Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E lo nom de Daviu fo aspandit per totes
1Par 15,3
aministrar a ell perdurablament. 3 E ell ajustà adonchs tot lo pobla de
1Par 15,4
lo qual ell li havia aparalat. 4 E ajustà atresí los fills de Aron e los
1Par 15,5
de Aron e los fills de Leviy. 5 E dels fills de Cahat fo príncep Uriell, e
1Par 15,6
e sos frares, ço és, de C XX. 6 E dells fills de Merarí fo príncep Asaà, e
1Par 15,7
frares, ço és a seber, de CC XX. 7 E dells fills de Jerson fo príncep Joell,
1Par 15,8
e sos frares, ço és, de C XX. 8 E dells fills de Alisafam fo príncep
1Par 15,11
frares, ço és a seber, de C XII. 11 E Daviu apellà Sadoch e Abiatar, preveres,
1Par 15,12
Saminà, Eliell e Aminadap. 12 E dix a ells: –Vós, qui sots prínceps de
1Par 15,16
en los musclos ab perxes. 16 E com Daviu dix alls prínceps dels fills
1Par 15,18
frares, Uhan, fill de Tasie. 18 E ab ells lurs frares. E an la segona orda
1Par 15,18
de Tasie. 18 E ab ells lurs frares. E an la segona orda meséran Zacarias e Ben
1Par 15,19
e Jeiel, los quals éran portés. 19 E los cantós éran Hamar i Asaf e Atan,
1Par 15,21
coses secretes ab lurs arpas. 21 E Matatias e Elifalu e Macenias e Obededom
1Par 15,22
cantaven ab lurs rautes [*]. 22 E Cocinas, príncep dels fills de Leví, era
1Par 15,23
cant, cor ell era molt savi. 23 E Baraquias e Bolencanà éran portés de la
1Par 15,24
éran portés de la archa. 24 E Sebonias e Josefat e Natanael e Masay e
1Par 15,26
de Obededon ab gran alegria. 26 E com oÿsen los levites qui aportaven la
1Par 15,29
ab so [*] de arpes e de rautes. 29 E com l’archa de la amistance de nostro
1Par 16,2
denant nostro Senyor plaens. 2 E com Daviu hac complits d’oferir sos
1Par 16,4
rostit e sèmola frita an oliy. 4 E astablí, denant la archa de nostro
1Par 16,6
Asaf per sonar les senbes. 6 E astablí Banayà e Jaziell, los preveres,
1Par 16,17 e lo seu sagrament fou a Issach. 17 E asteblí aquell a Jacob en menement, e a
1Par 16,18
en perdurable covinensa. 18 E dix: “Yo deré a tu la terra de Canan,
1Par 16,29 nostro Senyor glòria e menement! 29 E donats a nostro Senyor glòria al seu
1Par 16,36 Déus de Israell perdurablament.”» E tot lo pobla diga: «Amén», e canten a
1Par 16,38
tots dies, cascú per son die. 38 E astablí portés Obededom e sos frares e
1Par 16,38
e sos frares e fóran LXVIII. E Obedodom, fill de Edithun, e Hozà. 39 E
1Par 16,39
fill de Edithun, e Hozà. 39 E stablí Sadoch lo prevera e sos frares
1Par 16,41
ell menà al pobla de Israel. 41 E aprés él, Heman e Ydicun e a tots los
1Par 16,42
sua és perdurablament. 42 E asteblí Heman e Editum que cantasen ab
1Par 16,42
de asturments a cantar a Déu. E féu los fills de Eyditum éser portés. 43
1Par 16,43
fills de Eyditum éser portés. 43 E tot lo pobla se’n tornà a la sua cassa,
1Par 17,2
Senyor és desots las pells. 2 E Natan dix a Deviu: –Tu fé totes les
1Par 17,11
a tu una casa nostro Senyor. 11 E com tu hauràs complits tos dies que tu
1Par 17,13
la sua cadira perdurablament. 13 E yo seré a ell an para i ell serrà a mi
1Par 17,14
a aquell qui fo anans de ell. 14 E yo astabliré aquel en la mia casa e an
1Par 17,16
parlà Natan profeta a Daviu. 16 E com lo rey Daviu fos vengut e astegés
1Par 17,21
oyits de les nostres orelles. 21 E qual altra és axí com lo teu pobla de
1Par 17,22
aquell de la terra de Agipta. 22 E tu has posat lo teu pobla [*]
1Par 17,22
lo teu pobla [*] perdurablament. E tu, Senyor, ést fet lo lur Déus. 23
1Par 17,23 casa sia confermada perdurablament. E fé-ho axí com tu has dit. 24 Lo teu
1Par 18,1
beneÿta perdurablament. 18,Tit 1 E asdevench-se aprés aquestes coses a
1Par 18,2
aquell de la mà dels feristeus. 2 E ferí Moab, enaxí que los fills de Moab
1Par 18,5
ell astogà a sos obs C carros. 5 E los sirienchs de Damasch vengéran per
1Par 18,6
XXII mília hòmens que ell havia. 6 E mès los cavalers an Damasch, per ço que
1Par 18,6
servís a ell e que li donàs dons. E nostro Senyor ajudà a aquell en totes
1Par 18,7
en totes les coses que ell feya. 7 E Daviu pres los carcaxes d’aur los
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1Par 18,8
e portà aquells an Jerusalem. 8 E pres atrasí de Sabat e de Semín, qui
1Par 18,9
columnes e los vaxells d’aram. 9 E com Tou, lo rey de Hemath, hach oyit que
1Par 18,11 rey Tou era anamich de Adàdag. 11 E lo rey Daviu consegrà a nostro Senyor
1Par 18,12 com dels feristeus e de Emalech. 12 E Abisay, fill de Servià, ferí Edom en la
1Par 18,13 e havia-hi XVIII mília hòmens. 13 E asteblí en Edom defeniment, sí que
1Par 18,13
sí que Idomeya serví Daviu. E nostro Senyor salvà Daviu en totes les
1Par 18,15
e justícia a tot lo pobla. 15 E Joab, fill de Servià, era sobra tota la
1Par 18,15
era sobra tota la sua host príncep. E Josefat, fill de Aliüd, era sobra los
1Par 18,16
de Aliüd, era sobra los notaris. 16 E Sadoch, fill de Achitop, e Achimàlech,
1Par 18,16
fill de Abitamar, éran preveres. E Isfusan era ascrivà. 17 E Benaÿas, fill
1Par 18,17 preveres. E Isfusan era ascrivà. 17 E Benaÿas, fill de Joadè, era sobre sells
1Par 18,17
dels sereteus e dels fereseus. E los fills de Daviu astàvan primers a la
1Par 19,2
e son fill Hamon regnà per ell. 2 E Daviu dix: –Yo feré misericòrdia ab
1Par 19,2
cor son para féu a mi misericòrdia. E Daviu tramès a él sos misatges per
1Par 19,3
ço que ells aconortasen Hamon. 3 E los prínceps dells fills de Amon dixéran
1Par 19,3
aconortar tu per amor de ton para? E no·t penses pas que los seus servens
1Par 19,5
e despuys él los ne lexà anar. 5 E quant se’n fóran anats e hagéran açò
1Par 19,5
ells havían sostenguda gran onta. E menà a ells que ells astegesen en Gericó
1Par 19,6
e que lavors se’n tornasen. 6 E com los fills de Emon vehéran que ells
1Par 19,7
e de Sabà caretes e cavallers. 7 E logàran-na XXXII mília carretes e lo
1Par 19,7
e lo rey de Machà e lo seu pobla. E com ells fóran venguts, ells ficàran
1Par 19,7
tendes de la part devers Medebà. E los fills de Amon se ajustàran de lurs
1Par 19,8
ciutats e vengéran a la batalla. 8 E com Daviu hac açò oyit, él hi tramès
1Par 19,9
tota la host dels forts hòmens. 9 E los fills de Amon axíran de defora e
1Par 19,9
host de prop la porta de la ciutat. E los reys qui hi éran venguts per aydar a
1Par 19,10
a una part, an un camp. 10 E con Joab hac entès e vehé que la batalla
1Par 19,11
desots la mà de Abisay, son frara. E axí ells anàran contra los fills de
1Par 19,15
la batalla e ancalsàran aquells. 15 E com los fills de Amon vehéran que los
1Par 19,16 e Joab se’n tornà an Jerusalem. 16 E com lo asiriench vehé que ell era astat
1Par 19,16
sirienchs qui éran oltra lo flom. E Safat hi era príncep de la cavaleria de
1Par 19,17 de Adàdag, era duch de aquells. 17 E com açò fou denunciat a Daviu, ell
1Par 19,18
fusquéran a lo pobla de Israell. E Daviu aucís dels asirienchs VII mília
1Par 19,19
aucís Safat, príncep de la host. 19 E com los servens de Adàdag vehéran que
1Par 19,19
vengéran a Deviu e servíran a ell. E anc puys Síria no volch ajudar als fills
1Par 20,1
la terra dels fills de Amon. E despuys anà e asagà Rabat, e Daviu
1Par 20,2
ferí Rebat e destroví aquella. 2 E Daviu pres e levà la corrona a Melchom
1Par 20,3
I pres †lo pobla† de la ciutat. 3 E manà-se’n lo pobla qui era an
1Par 20,3
las ciutats dels fills de Amon. E depuys ell se’n tornà ab tot lo seu
1Par 20,6
era axí gros com lis de texidor. 6 E altra batalla esdevench an Geth, en le
1Par 20,6
antra tots ansems n’havia XXIIII. E aquell era del linatga de Rafaÿm. 7 E
1Par 20,7
aquell era del linatga de Rafaÿm. 7 E aquest blastomà lo pobla de Israell, e
1Par 21,2
ell nonbràs los fills de Israell. 2 E Daviu dix a Joab e als prínceps dels
1Par 21,3
lo nonbre a mi que yo·ll sàpia. 3 E Joab respòs: –Nostro Senyor crescha lo
1Par 21,4
la paraula de Joab, e obtench açò. E com Joab axí defora, environà tot lo
1Par 21,5
(ço és, dels fills d’Israell). E fou trobat per nonbre de mill mília e C
1Par 21,8
què ell ferí lo pobla de Israell. 8 E Daviu dix a nostro Senyor: –Yo he peccat
1Par 21,9
cor yo he obrat molt folament. 9 E nostro Senyor parlà a Gaad lo vaent [*],
1Par 21,11
tu volràs que yo face a tu.’ ” 11 E con Gaad fo vengut a Daviu, ell dix a
1Par 21,13
a·quell qui m’ha tremès a tu.” 13 E Daviu dix a Gaad: –De totes parts són a
1Par 21,15
de Israell LXX mília persones. 15 E nostro Senyor tramès son àngell an
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1Par 21,15 huymés ces d’equí avant la tua mà.
1Par 21,16
prop la era de Ornan jebuseu. 16
1Par 21,16
e tenia’l girat contra Jerusalem.
1Par 21,17
i éran vestits de salicis. 17
1Par 21,18
lo teu pobla no sia pas ferit. 18
1Par 21,20
de la paraula de nostro Senyor. 20
1Par 21,22
’s an terra e adorà-lo. 22
1Par 21,24 Yo doneré volenter a tu tot açò. 24
1Par 21,26 DC sicles de argent de dret pes. 26
1Par 21,27
sobre lo altar del sacrifici. 27
1Par 21,29
él sacrificà aquí sacrificis. 29
1Par 21,30 en una alta muntanya de Gabeon. 30
1Par 22,2
holocaust en lo pobla de Israell. 2
1Par 22,2
de Israell fosen ajustats ensems.
1Par 22,5
de Tir havían agustats a Daviu. 5
1Par 22,6
coses anans de la mia mort. [*] 6
1Par 22,7
casa al Senyor Déu de Israell. 7
1Par 22,10
tots los jorns de la sua vida. 10
1Par 22,14
aur e mil mília talens d’ergent.
1Par 22,15
péras a totes les tuas despeses. 15
1Par 23,3
los preveres e los fills de Leví. 3
1Par 23,4
trobats XXVIII mília hòmens. 4
1Par 23,7
seber, Gerson e Achach e Merarí. 7
1Par 23,10
de les compayas de Lehedan. 10
1Par 23,11
IIII fóran fills de Semeý. 11
1Par 23,13 fills de Amram fóran Aron e Moysès.
1Par 23,14
lo nom de ell perdurablament. 14
1Par 23,17
de Gerson lo primer fo Sobuel. 17
1Par 23,19 Ysachar: Salumith fo lo primer. 19
1Par 23,22
de Moolí fóran Aleatzar e Cis. 22
1Par 23,22
morí e no hac fills, mas filles.
1Par 23,23 [*] preséran aqueles per mulers. 23
1Par 23,25
Senyor de XX anys an amunt. 25
1Par 23,28 los derers menemens de Daviu. 28
1Par 23,29
del templa de nostro Senyor. 29
1Par 23,30
tot pes e sobra tota càrega. 30
1Par 23,32
devant nostro Senyor. 32
1Par 24,2
e Abiüd e Aleatzar e Ytamar. 2
1Par 24,3
usàran de ofici de prevera. 3
1Par 24,4
lur die e segons lur servey. 4
1Par 24,5
e per lurs cases VIII prínceps. 5
1Par 24,6
com dels fills de Ytamar. 6
1Par 24,6
dels preveras e dels fills de Leví.
1Par 24,20 Senyor Déu de Israell ho menà. 20
1Par 24,21
e dels fills de Amram [*]. 21
1Par 24,22
príncep dels fills de Tobias. 22
1Par 24,23
22 E Ysaans e Salamoch [*]. 23
1Par 24,27
e lo fill de Josiam fo Bechnon. 27
1Par 24,28
Osiam e Seení e Jacur e Hebrí. 28
1Par 24,29
de Aleatzar, qui no havia fills. 29

SEVILLA: 1PAR

E l’àngell de nostro Senyor estava prop
E Daviu lavà los ulls e vehé l’àngell de
E ell e los primés nats caygéran anclinats
E dix Daviu a nostro Senyor: –O, Senyor, e
E l’àngell de nostro Senyor menà a Gaad
E com Ornan hac regardat e vist l’àngell,
E Daviu dix a ell: –Dóna a mi lo loch de
E lo rey dix a ell: –Ja no serrà axí,
E adificà aquí un altar a nostro Senyor e
E lavors nostro Senyor menà a l’àngell
E lo tebernacle de nostro Senyor que
E Daviu no poch anar a l’altar per pregar
E ell menà que tots los hòmens convertits
E ell astablí de aquells hòmens qui
E Daviu dix: –Salamó, mon fill, és ancara
E apellà Salamó son fill e menà a ell qui
E Daviu dix a Sellamó: –[*] de la mia
E ell adificarà casa al meu nom e serà a
E lo càrec de l’aram e del ferro és munt
E tu has molts mestres de tellar péra, e
E los fills de Leví fóran nonbrats de XX
E de aquests foren alets e depertits an lo
E Gerson e Leedan e Semeý. 8 Fills de
E los fills de Semeý: Lech e Zizà e Jaús e
E Élech era lo primer e Zizà lo segon; e
E Aron fou triat per servir en los sans
E los fills de Moysès, home de Déu, fóran
E los fills de Ebèser: Robià fo lo primer;
E los fills de Hebron: Zariau fo lo
E Eleatsar morí e no hac fills, mas
E los fills de Sis [*] preséran aqueles
E los fills de Musí foren [*] Moli e Èder
E Daviu dix: –Nostro Senyor Déus ha dat
E seran sots la mà dels fills de Aron en
E los preveras seran sobre los pans
E los fills de Leví estían al matí a
E guarden les observacions del tebernacle
E Nedap e Abiüd moriren meyns de fills
E Daviu departí aquells, so és, Sadoch,
E los fills de Aleatzar fóran atrobats
E axí ell departí les unes e les altres
E Samaÿas, fill de Nathanael, ascrivà de
E descrisch una casa qui era sobra totes
E Subael, fill de Jedià, era príncep dels
E Jesias era príncep dels fills de Tobias.
E Ysaans e Salamoch [*]. 23 E Jerian, son
E Jerian, son fill, ço és, Amasias, lo
E los fills de Merarí fóran Osiam e Seení
E Moolí, fill de Aleatzar, qui no havia
E lo fill de Cis fo Gereniel. 30 Los fills
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1Par 24,31
1Par 25,1
1Par 25,3
1Par 25,4
1Par 25,5
1Par 25,7
1Par 25,8
1Par 26,4
1Par 26,6
1Par 26,9
1Par 26,12
1Par 26,17
1Par 26,20
1Par 26,22
1Par 26,24
1Par 26,25
1Par 26,31
1Par 26,32
1Par 26,32
1Par 27,3
1Par 27,6
1Par 27,23
1Par 27,24
1Par 27,26
1Par 27,28
1Par 27,29
1Par 27,30
1Par 27,30
1Par 27,31
1Par 27,32
1Par 27,33
1Par 27,34
1Par 27,34
1Par 28,2
1Par 28,5
1Par 28,7
1Par 28,9
1Par 28,11
1Par 28,13
1Par 28,14
1Par 28,15
1Par 28,16
1Par 28,17
1Par 28,18
1Par 28,20
1Par 28,21
1Par 29,2
1Par 29,3
1Par 29,5
1Par 29,7
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lurs casas de lurs compayes. 31
e ab cenbes segons lur nonbre.
sots la mà de Asaf prop lo rey. 3
e louans nostro Senyor Déu. 4
de Déu per exelsar lo seu corn.
lo rey, Asaf e Yditun e Haman. 7
tots los mestres, CC LXXXVIII. 8
fo lo VI, e Elmasay fo lo VII. 4
e nostro Senyor beneý aquell. 6
servir, e fóran LXXII de Obedon. 9
e frares de Hozà, e fóran XIII. 12
la guàrdia contra la guàrdia. 17
dels fills de Corrè e de Merarí. 20
de Leedan e Gerson e Gehieli. 22
Saart e de Hebron e de Zeziell. 24
de Musi, era [*] del tresor. 25
Senyor e an lo servey del rey. 31
molt forts en Jaser Galaad. 32
mília e DCC prínceps de compayas.
hy sots ell XXIIII mília hòmens. 3
homa antra XXX e era sobra XXX.
prínceps dels fills de Israell. 23
axí com les astelles del cell. 24
an les viletes e an les torres. 26
era sobra los selers del vin. 28
las cambres on astava l’oliy. 29
los bous qui éran en las valls. 30
de Ysmaeel era sobra los camels.
de Meronath era sobra los àsens. 31
de la riquesa del rey Daviu. 32
éran ab los fills del rey. 33
de Araach era amich del rey. 34
Joiadà, fill de Beneÿas, e Abiatar.
e lo siti dels peus de nostro Déu.
rey sobre tot lo pobla de Ysrael. 5
an fill e yo seré a él an para. 7
aprés de vós perdurablament. 9
conforte’t e acaba aquella. 11
e an los tresaus dels sants. 13
aur per cascun vaxell del servey.
dels vaxells e de les obres. 15
de argent e de lurs lanternes. 16
un pes entra la u lehó e l’altra.
argent en los lahons de argent. 18
totes les obres de l’axemplar.» 20
Senyor seran ab tu e són aparalats.
pas aparalada a homa, mas a Déu. 2
de marbra [*] e molt abondament. 3
argent per les mans dels mestres.
curosos de les posesions del rey. 7

SEVILLA: 1PAR

E aquests meséran sorts contra sos frares,
E servían a aquell offici que era a ells
E Ydathun: e los fills de Yditun fóran
E los fills de Heman fóran Bechà e
E Déus donà a Heman XIIII fills e tres
E lo nonbre de aquests ab lurs frares qui
E ells meséran sorts agualment per lurs
E los fills de Obedom: Samaÿas fo lo
E son fill per nom Samaÿas hach fills e
E los fills de Masamias e lurs frares
E fóran departits an portés que fosen tots
E VI fills de Leví estaven devers la porta
E Echias era sobra los tressaus de la casa
E los fills de Jehieli, Zacrí e Joell, son
E Subael, fill de Gerson, fill de Musi,
E son frara Aliàtzer, qui hac un fill per
E Azaries fo príncep dels fills de Hebron
E lurs frares, qui éran de molt fort adat,
E Daviu posà aquests sobre los fills de
E era dels fils de Fares e príncep de tots
E Zadap, son fill, era sobra la sua
E Daviu no volch nonbrar aquells de XX
E com Joab, fill de Servià, hac ells
E Ozií, fill de Chelup, era sobra las
E Balanam de Gadarith era sobra los
E Saratiar de Saran era prebost sobre las
E Ubill de Ysmaeel era sobra los camels. E
E Jaadias de Meronath era sobra los àsens.
E Jasís de Agaren era sobra los bous. Tots
E Jonatan, avonclo de Daviu, era conseller
E Citòfell era conseler del rey, e Cuchí
E aprés Achitòfel fou Joiadà, fill de
E Joab era príncep de tota la host del
E yo he aparalades totes las coses qui hi
E nostro Senyor ha donats a mi molts
E fermaré lo seu regna perdurablament si
E tu, Salamó, mon fill, sàpies e coneges
E Daviu donà a Salamó, son fill,
E donà a ell la discripció dels
E donà a ell argent a pes per la
E donà aur per mesura als canalobres de
E donà-li a mesura aur a obs de la taule
E·trasí ell donà a ell diversos pes de
E donà aur molt pur a l’altar en què hom
E Daviu dix a Salamó, son fill: –Fé
E saben aytanbé los prínceps com lo pobla
E yo ab totes mes forses he aparalades
E part açò yo do argent e aur an lo templa
E si algú hi ofer de grat, él complescha
E ells donàran [*] V mília talens d’aur e
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1Par 29,8
mília de aram e C mília de ferra. 8 E tots aquells als quals fóran trobades
1Par 29,10
se n’alegrà de molt gran goix. 10 E beneý nostro Senyor devant tota la
1Par 29,11
e la victòria. A tu sia lauor. E totes las coses qui són en lo cell e an
1Par 29,19
estia tostemps a la tua honor. 19 E dóna acabat cor a Salamó, mon fill,
1Par 29,21 e ahoraren Déu e depuys lo rey. 21 E sacrificaren sacrificis a nostro Senyor
1Par 29,22
en tot Israel, molt largament. 22 E aquell die ells mengàran e bagéran
1Par 29,23
e untàran Sadoch an bisba. 23 E Salomó sech sobra la cadira de nostro
1Par 29,24
lo pobla de Israell obaiý a ell. 24 E tots los prínceps e tots los poderosos e
1Par 29,27
sobre tot lo pobla de Israel. 27 E los dies en què ell regnà sobra lo pobla
1Par 29,28
de dies e de riqueses e de glòria. E Salamó son fill regnà per él. 29 Los
1Par 11,12
12E Aleatzar, fill de son avonclo Eatoch, qui era entre tres hòmens
1Par 1,40
40 E Sobal engenrà Alaym, [*] Ebal, Sephí, Onayr. E Sebeon engenrà Ayà,
1Par 14,7
e Jasie 7 e Elisamà e Balidà e Ebàlet. 8 E, com los feristeus hagéran
1Par 3,8
Nogo, Nàget, Japhie, 8 Elizamà, Ebedè, Elifàlech. Aquests [*] 9 [*], part
1Par 5,24
casa de lur perentia: Èpher, Jessí, Ebell, [*] Jeremià, Adonià, Jadiel, qui
1Par 11,46
de Elnaen; e Jachinà de Moab, e Ebell [*], e Jasaell de Masabià. 12,Tit 1
1Par 23,17
primer fo Sobuel. 17 E los fills de Ebèser: Robià fo lo primer; e Eliàtzer no
1Par 3,3
3 lo quint Saphcian, de la filla d’ Ebitalil, lo VI è Jerram, qui nasch de
1Par 26,20
fills de Corrè e de Merarí. 20 E Echias era sobra los tressaus de la casa
1Par 23,23
los fills de Musí foren [*] Moli e Èder e Jeremich. 24 Aquests fóran los fils
1Par 17,6
e yo dixí a ell: ‘Per què tu no has edificada a mi cassa de cedre?’ ” 7 Donchs
1Par 16,38 e fóran LXVIII. E Obedodom, fill de Edithun, e Hozà. 39 E stablí Sadoch lo
1Par 16,42
42 E asteblí Heman e Editum que cantasen ab trompa e que
1Par 12,20 fusquéran a ell del trip de Manasès Ednàs e Jozebelat e Jadiell e Michaell e
1Par 1,43
qui fóran senyors de la terra de Edom, anans que hagesen reys los fills de
1Par 1,51
Adad, comensàran a ésser duchs en Edom e depuys no hy hac reys: duch de
1Par 1,54
de Hiran. Aquests són los duchs de Edom. 2,Tit 1 Aquests són los fills de
1Par 4,19
són los fills de la muler de Edom, germana de Nàatam: Garmí, para de
1Par 18,12
12 E Abisay, fill de Servià, ferí Edom en la val de Silves, e havia-hi
1Par 18,13 XVIII mília hòmens. 13 E asteblí en Edom defeniment, sí que Idomeya serví
1Par 2,47
Règon, Jotan, Jerum, Phale, Efà, Sàaf. 48 Maahà, concupina de Calef,
1Par 2,46
Maon, Maon angendrà Jatsur. 46 Efè, concupina de Calefs, e anfentà Haram,
1Par 1,33
Dedan. 33 E Bidan engenrà Ephac, Èfer, Henoch, [*] Aldaà. Tots aquests són
1Par 15,27 de una vestidura de lin qui ha nom effot. 28 Tots los fills de Leví, qui
1Par 2,50
E Hur, qui fo primer, engenrà de Efrata Soboal, para de Cariatarym. 51
1Par 6,66
los térmens de aquels del trip de Efraÿm. 67 E donàran a ells ciutats a
1Par 6,67
ab los lurs lochs, en lo munt d’ Efraÿm, e Gàzer ab los lurs lochs, 68
1Par 7,20
e Liz e Man. 20 E los fills de Efraÿm fóran Satula e Bèred, son fill, e
1Par 7,22 per asveyr las posecions. 22 Donchs Efraÿm, lur para, plorà lonch temps, e sos
1Par 9,3
fills de Bengamín e dels fills de Efraÿm e de Manasès. 4 Othei, fill de
1Par 12,30
casa de Saüll. 30 E dels fills de Efraÿm n’hi hach XX mília DCCC i éran
1Par 27,10
era Helas de Faŀló, dels fills de Efraÿm, e havia an la sua compayia XXIIII
1Par 27,14
Beneÿas de Faracot, dels fills de Efraÿm, e havia an la sua compayia XXIIII
1Par 27,20
de Oziel; 20 sobre los fills de Efraÿm era príncep Ozee, fill de Ozazín;
1Par 3,2
Jesuri; lo quart Adonias, fill de Egich, 3 lo quint Saphcian, de la filla d’
1Par 3,3
lo VI è Jerram, qui nasch de Eglà, muler sua. 4 Donchs sis fills de
1Par 26,13
13 Donchs las sorts fóran meses egualment als pochs e als grans per lurs
1Par 4,36
e aquest fo fill de Oziell; 36 e Ehonay e Jocebà e Asayà e Suchua e Adiell
1Par 6,60
los seus lochs, 59 [*]. 60 E delà el trip de Bengamín [*] ab los seus lochs,
1Par 2,3
mal devant nostro Senyor Déus, i él aucís-lo. 4 E él angenrà de Tamar,
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1Par 2,4
1Par 7,23
1Par 10,5
1Par 10,13
1Par 11,10
1Par 11,22
1Par 11,23
1Par 11,23
1Par 12,8
1Par 13,13
1Par 16,41
1Par 17,1
1Par 17,16
1Par 18,10
1Par 19,2
1Par 19,4
1Par 19,5
1Par 19,8
1Par 19,10
1Par 21,28
1Par 21,30
1Par 28,2
1Par 28,6
1Par 28,7
1Par 28,9
1Par 28,12
1Par 28,15
1Par 29,5
1Par 29,19
1Par 29,27
1Par 29,28
1Par 11,22
1Par 16,21
1Par 27,32
1Par 29,28
1Par 5,26
1Par 4,15
1Par 4,15
1Par 1,17
1Par 6,23
1Par 6,23
1Par 6,34
1Par 6,34
1Par 6,35
1Par 6,36
1Par 12,6
1Par 23,22
1Par 6,3
1Par 6,4
1Par 6,50

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

Senyor Déus, i él aucís-lo. 4 E
vengéran que l’aconsolasen. 23 I
so és a saber, que Saül era mort,
morí per sos peccats, per ço cor
tot Israell segons la paraula que
dos hòmens, ço és, Aziell e Moab, e
la sisterna en temps de neu. 23 E
com plagador de texidor. Donchs
8 E fugíran de Gatdi ab ell, com
Senyor?» 13 E per aquesta rahó
menà al pobla de Israel. 41 E aprés
Com Daviu habitava an la sua cassa,
e astegés devant nostro Senyor,
e per fer a ell goix, per ço cor
a mi misericòrdia. E Daviu tramès a
de ells antrò alls peus, e despuys
e hagéran açò fet a seber a Daviu,
8 E com Daviu hac açò oyit,
e vehé que la batalla seria devant
axoyit en la era de Ornan jebuseu,
aspeventat de trop gran pahor, cor
lo rey fo levat e astech an peus,
aquell en mi an fill e yo seré a
lo seu regna perdurablament si
de las pensas. Si tu serchas a
median 12 e de tots los palaus que
e las lus lanternas, enaxí que
mestres. E si algú hi ofer de grat,
e ells teus sacrificis, que
lo pobla de Israel fóran XL anys:
glòria. E Salamó son fill regnà per
fetes moltes obres en Capsael.
e d’un regna an altra pobla. 21
hom poderós e savi, hom ben letrat.
e en Jerusalem, XXXIII anys. 28
del trip de Manasès, e menà’ls en
fill de Sofonià, angendrà Hir e
angendrà Hir e Elam e Nachne.
Hemateu. 17 E Sem angendrà
para de Asir, 23 Asir fou para de
Asir, 23 Asir fou para de Elcanà,
lo fill de Samuel; 34 e Samuel, de
Samuel; 34 e Samuel, de Elcanà; e
Theu, de Sufa; e Sufa, de Achanà; e
de Masay; 36 e Masay, de Alcanà; e
e Samarià e Safatià de Harach, 6 e
de Moolí fóran Aleatzar e Cis. 22 E
Aron fóran aquests: Nadap et Abiüd,
Nadap et Abiüd, Eleatzar, Ytamar. 4
50 Aquests són los fills de Aron:

SEVILLA: 1PAR

él angenrà de Tamar, qui era se nora,
él jach ab se muler, la qual consebé e
él atresí se lexà caher sobra la sua
él havia trespesats los menements de
él dix als fills de Israell. 11 E aquest
él devellà e aucís lo lehó al mix loch de
él aucís un homa de Agipta, qui havia V
él avallà a ell ab una verga e arepà a ell
él se amagava en lo desert, hòmens molt
él no la féu portar a la ciutat de Daviu,
él, Heman e Ydicun e a tots los altres
él dix a Natan profeta: –Veus que yo habit
él dix: –O, Senyor Déus, e què són yo,
él havia sobramuntat e vensut Adàdag, cor
él sos misatges per aconortar a ell de la
él los ne lexà anar. 5 E quant se’n fóran
él tramès a ells socors, cor ells havían
él hi tramès Joab ab tota la host dels
él e de la part derrera contra ell, ell
él sacrificà aquí sacrificis. 29 E lo
él veé lo coltell de l’àngell de nostro
él dix: –O, mos frares e mon pobla, oyits
él an para. 7 E fermaré lo seu regna
él persavera de fer los meus menements e
él, tu·l trobaràs, mas si tu desempares
él se havia perpensats e de les finestres
él li donà pes d’ergent per diversitat de
él complescha huy se mà e ofira ço que
él los face tots e que adifich la casa de
él regnà an Habron VII anys, e en
él. 29 Los fets del rey Daviu, los primers
Él aucís dos hòmens, ço és, Aziell e Moab,
Él no sofarí que nagú los fahés sobres,
Él e Jael, fill de Hachamon, éran ab los
Él morí an bona valea, e era ple de dies e
Elà e an Habor e an Ara, e en lo flum de
Elam e Nachne. Elam angenrà Senès. 16 E
Elam angenrà Senès. 16 E Jaell engendrà
Elay, Asur, Arfaxath, Luud, Aram. E Aram
Elcanà, Elcanà fou para de Biasach,
Elcanà fou para de Biasach, Abiasach fou
Elcanà; e Elcanà, de Joram; e Joram, de
Elcanà, de Joram; e Joram, de Eliel; e
Elcanà, de Math; [*] de Masay; 36 e Masay,
Elcanà, de Joell; e Joel, de Atzarià; e
Elearià e Jesià e Asraell e Joèser e
Eleatsar morí e no hac fills, mas filles.
Eleatzar, Ytamar. 4 Eleatzar angendrà
Eleatzar angendrà Fineès. Fineès angenrà
Eleatzar, qui fo para de Finès; Finès fo
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1Par 24,2
de fills anans que lur para, e
1Par 9,20
nostro Senyor. 20 E Finès, fill de
1Par 23,11
IIII fóran fills de Semeý. 11 E
1Par 15,2
de Levý, los quals nostro Senyor
1Par 29,9
Jaiel de Gerson. 9 Tot lo pobla s’
1Par 28,19
«Totes aquestes coses desús dites,
1Par 2,40
Heŀles, Heŀles angenrà Alasà, 40
1Par 28,4
Judà la casa de mon para, e [*] ha
1Par 28,5
mi molts fills; dels meus fills ha
1Par 28,10 Donchs, per ço com nostro Senyor ha
1Par 29,1
multitut e dix: –Nostro Senyor ha
1Par 8,37
fo fill Rafayà, del qual és nat
1Par 9,43 Rafayà fo son fill; Rafayà angendrà
1Par 9,43
fo son fill; Rafayà angendrà Elezà,
1Par 15,24
e Masay e Zacarias e Bennias e
1Par 7,33
e Jassà; aquests fóran fills de
1Par 8,27
e Seccorià [*] 27 e Jarsià e
1Par 2,13 Ysay, 13 Ysay angendrà primerament
1Par 3,24
tres. 24 Elionaqui angenrà Courà,
1Par 15,18 Jeriel e Semiramoch e Jael e Anay e
1Par 15,20 Oriell e Santamoch e Jaiell e Aní e
1Par 16,5 e Semamoch e Jaell e Machachias e
1Par 25,27
frares, qui éran XII; 27 e la XX, a
1Par 25,4
Jerimoth e Hananies e Hanam,
1Par 23,15 Los fills de Moysès fóran Gerson e
1Par 23,17
de Ebèser: Robià fo lo primer; e
1Par 6,34
e Elcanà, de Joram; e Joram, de
1Par 6,34
de Joram; e Joram, de Eliel; e
1Par 8,22
de Semeth. 22 Jefan e Hèsber e
1Par 15,9
9 Dels fills de Hebron fo príncep
1Par 11,46
e Jaasèn, frare de Toach; 46 e
1Par 15,11
és, Uriell, Esaayà, Joell, Saminà,
1Par 3,7
filla de Amiel. 6 Jebar, Elizamà, 7
1Par 3,8
Nàget, Japhie, 8 Elizamà, Ebedè,
1Par 14,5
e Salamó 5 e Jobequech e Ellziú e
1Par 8,39
angenrat Ullam e Hus lo segon e
1Par 15,18
e Beneÿas e Masias e Machatias e
1Par 15,21
ab lurs arpas. 21 E Matatias e
1Par 11,35
fill de Achàs, de Arach, 35 e
1Par 3,24
Etrincham, e són tres. 24
1Par 7,8
fóran Zamichàs e Joàs e Aliàtser e
1Par 8,20
19 e Jachim e Zebrí e Zaudí 20 e
1Par 1,35
és dit Israel. 35 E Ezaú engendrà
1Par 1,36
Rauel, Jaús, Jalam, Corè. 36
1Par 14,7
6 e Maga e Nàfrig e Jasie 7 e
1Par 12,20
e Jadiell e Michaell e Josabad e
1Par 27,18
sobra los fills de Judà era príncep
1Par 1,7
e Chogotmà. 7 E Janan angenrà
1Par 3,6
Betsabé, filla de Amiel. 6 Jebar,
1Par 3,8
7 Elifàlech, Nogo, Nàget, Japhie, 8

SEVILLA: 1PAR

Eleatzar e Ytamar usàran de ofici de
Eleazar, era duch [*] devant nostro
Élech era lo primer e Zizà lo segon; e
elegí per portar aquella e per aministrar
elegrà com ells prometían vot de bon grat,
eles vengéran a mi de la mà de nostro
Elesà angenrà Sisamoy, Sisamoy angenrà
elet mi an rey sobre tot lo pobla de
elet Salamó, mon fill, que ell sega an la
elet tu per ço que adifichs la casa del
elet Salamó, mon fill, qui és ancara
Elezà, lo qual engendrà Asel. 38 E Asell
Elezà, Elezà angendrà Assel. 44 Asel hac
Elezà angendrà Assel. 44 Asel hac VI
Elèzer, preveras, cantaven ab tronpes
Elfas. 34 Los fills de Sòmer fóran Achè e
Elià e Zechí, fills de Joram. 28 Aquests
Eliap, lo segon Aminedap, lo ters Saman,
Eliap, Phelià, Acub, Joanan, Dalayà, Anan,
Eliap e Beneÿas e Masias e Machatias e
Eliap e Maasias e Baamias cantaven, e
Eliap e Beneÿas e Obededom [*] sobra lo
Eliath e a sos fills e a sos frares, qui
Eliatha e Gadalti e Romenchi e Àzer e
Eliàtser. 16 Los fills de Gerson lo primer
Eliàtzer no hac altres fills, mas los
Eliel; e Eliel, de Eteu; 35 e Theu, de
Eliel, de Eteu; 35 e Theu, de Sufa; e
Eliel 23 e Abdom e Jechit e Canan 24 e
Eliel, e sos frares, ço és a seber, de
Eliell de Manín, e Jeribay, e Josicay,
Eliell e Aminadap. 12 E dix a ells: –Vós,
Elifàlech, Nogo, Nàget, Japhie, 8 Elizamà,
Elifàlech. Aquests [*] 9 [*], part los
Elifàlech 6 e Maga e Nàfrig e Jasie 7 e
Elifalli lo ters. 40 E los fills de Ulam
Elifalu e Macenias e Bededom e Jeiel, los
Elifalu e Macenias e Obededom e Yoel e
Elifàs, fill de Aüra; 36 Fer de Maquís,
Elionaqui angenrà Courà, Eliap, Phelià,
Elionay e Jamrí e Germoth, Abià e Amathoth
Elionay e Zelecay e Beliell 21 e Adarà e
Eliphàs, Rauel, Jaús, Jalam, Corè. 36
Eliphats engenrà Teman, Omer, Sephí,
Elisamà e Balidà e Ebàlet. 8 E, com los
Eliú e Selaquí. Aquets éran prínceps dels
Eliüd, frara de Daviu; sobre los fills de
Elizà e Tharsis e Sichim e Dodanín. 8 E
Elizamà, 7 Elifàlech, Nogo, Nàget, Japhie,
Elizamà, Ebedè, Elifàlech. Aquests [*] 9
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1Par 7,26 aquest hac per nom Amiüd e angenrà
1Par 1,44
44 E morí Bàlach, e regnà per
1Par 1,45
45 E com fo mort Jobab, regnà per
1Par 1,46
46 E morí Huzan, e regnà per
1Par 1,47
47 E com fo mort Adab, regnà per
1Par 1,48
48 E com fo mort Semlà, regnà per
1Par 1,49
49 E com fo mort Seül, regnà per
1Par 1,50 50 E con fo mort Balanan, regnà per
1Par 4,10
Senyor ohí-lo de la oració de què
1Par 4,10
què ell pregava e donà-li so que
1Par 5,2
de tots sos germans, e isquéran de
1Par 5,9
és apellat Eufratren, per ço com
1Par 5,12
Joell habità en la un camp, e aprés
1Par 5,20
Déus oyí’lls, per ço com crèyan an
1Par 8,8
en la regió de Moab depuys que
1Par 8,9
Jausim e Berà, ses mulers, 9 cor
1Par 10,4
son ascuder no volch fer açò, cor
1Par 10,5
caher sobra la sua aspasa, e axí
1Par 10,13
Senyor, lo qual li havia menat e
1Par 10,13
havia pas gordat; e part tot açò,
1Par 10,14
en nostro Senyor, per la qual cosa
1Par 11,3
paraula de nostro Senyor, le qual
1Par 11,6
la qual és la ciutat de David. 6 E
1Par 11,8
apellada «ciutat de David». 8 I
1Par 11,9
e crexia, e nostro Senyor era ab
1Par 11,14 del camp e defaséran aquell. E com
1Par 11,14
com ell hac vensuts los feristeus,
1Par 11,19 de lurs ànimas. E per aquesta rahó
1Par 11,20
de Joab, era príncep dels tres, i
1Par 11,20
la sua lance contra CCC nafrats, i
1Par 11,21
lo pus nobla príncep [*], emperò
1Par 11,23
de texidor. Donchs él avallà a
1Par 11,23
avallà a ell ab una verga e arepà a
1Par 11,25
nomenat entre tres molt forts. 25 I
1Par 11,25 ell era lo primer entra XXX, emperò
1Par 11,42
dels fills de Rubèn, e XXX ab
1Par 12,1
a Daviu en Sicalech, dementra que
1Par 12,8
de Gedor. 8 E fugíran de Gatdi ab
1Par 12,15
flom Jordà en lo primer mes, con
1Par 12,19
fugíran e vengéran a Daviu con
1Par 12,19
per combatra-se contra Saüll, mas
1Par 12,20
de nostra cap. 20 Donchs, com
1Par 12,20
fo tornat an Sicalech, fusquéran a
1Par 12,23 de la host qui vengéran a Daviu con
1Par 12,23
trensportasen lo regna de Saüll an
1Par 12,27 fo príncep del linatga de Aron e ab
1Par 13,5
de Sider e de Agypta entrò alà on
1Par 13,5
on ell entrà en Mach, per ço que
1Par 13,10
fortment irat contra Ozà e ferí a
1Par 13,10
tochada la archa de Déu, e axí

SEVILLA: 1PAR

Elizamà, 27 del qual nasch Num, lo qual
ell Jobab, fil de Sare, de Bosrà. 45 E com
ell Huzan, de la terra dels cananeus. 46 E
ell Adap, fill de Bedap, qui destroví
ell Semlà de Mesrechà. 48 E com fo mort
ell Saül de Robooth, qui és posade de prop
ell Baalanan, fill de Acobor. 50 E con fo
ell Adad, e la sua ciutat havia nom Phorí,
ell pregava e donà-li so que ell volia.
ell volia. 11 E Caleph, frara de Suà,
ell molts prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui era
ell havia molt bestiar en la terra de
ell habità Saphan. E Janay e Saffà
ell. 21 E preséran an ells e tota lur roba
ell lexà Jausim e Berà, ses mulers, 9 cor
ell angenrà de Hedes, sa muler, Joab e
ell era trop aspeventat per pahor. Donchs
ell morí. 6 Donchs Saüll e tres fills seus
ell no hu havia pas gordat; e part tot
ell havia demenat de consell a una
ell lo ausís e mudà lo seu regna a Daviu,
ell dix per la bocha de Samuel. 4 Donchs,
ell dix: –Aquel qui primer ferrà lo
ell adificà tot antorn la ciutat de
ell. 10 Aquests són los prínceps dels
ell hac vensuts los feristeus, ell donà
ell donà gran salut al seu pobla. 15 E III
ell no·n volch boura. E açò fahéran los
ell levà la sua lance contra CCC nafrats,
ell era lo pus anomenat entra tots 21 e
ell no era vengut entrò alls tres [*]. 22
ell ab una verga e arepà a ell la sua
ell la sua lanse, la qual tenia an sa mà,
ell era lo primer entra XXX, emperò ell no
ell no era vengut entre tres, e Daviu posà
ell; 43 Henaan, fill de Macà, e Josefat de
ell fugia ancara a Saüll, fill de Cis;
ell, com él se amagava en lo desert,
ell ha acostumat de créxer sobre las suas
ell venia ab los feristeus per combatraell no s’hi combaté pas, car los prínceps
ell se’n fo tornat an Sicalech, fusquéran
ell del trip de Manasès Ednàs e Jozebelat
ell era an Habron, per ço que ells
ell, segons la paraula de nostro Senyor.
ell III º mília DCC hòmens. 28 E Sadoc,
ell entrà en Mach, per ço que ell amenàs
ell amenàs la archa de Déu de
ell, per ço cor havia tochada la archa de
ell morí aquí denant nostro Senyor. 11 E
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1Par 13,14
la sua cassa e totes les coses que ell havia. 14,Tit 1 Hiran, rey de Tir,
1Par 14,1
sos misatges a Daviu e tremès a ell fusts de cedres e maestres de fer
1Par 14,1
per ço que ells adificasen a ell una cassa. 2 E Daviu conech que nostro
1Par 14,2
que nostro Senyor havia confermat ell an rey sobre lo pobla de Ysraell e que
1Par 14,4
noms dells fills qui nasquéran a ell an Jerusalem: Samnà e Soab e Natan e
1Par 14,8
Israell, tots vengéran per querer ell e, con ell oyí açò, ell axí a ells a
1Par 14,8
tots vengéran per querer ell e, con ell oyí açò, ell axí a ells a carera. 9 E
1Par 14,8
per querer ell e, con ell oyí açò, ell axí a ells a carera. 9 E con los
1Par 14,15
cor Déus és axit per ço que ell destrua las hots dels faristeus. 16
1Par 14,17
las regions, e nostro Senyor féu ell éser tamut sobra tots los regnes.
1Par 15,2
portar aquella e per aministrar a ell perdurablament. 3 E ell ajustà adonchs
1Par 15,3
a ell perdurablament. 3 E ell ajustà adonchs tot lo pobla de Israell
1Par 15,3
de Déu en lo seu loch, lo qual ell li havia aparalat. 4 E ajustà atresí
1Par 15,22
profecia per cantar dolç cant, cor ell era molt savi. 23 E Baraquias e
1Par 16,2
oferir sos holocauts e ses ofertes, ell beneý lo pobla en lo nom de nostro
1Par 16,5
Azacaries, qui era lo segon a ell. Astablí Ahiell e Semamoch e Jaell e
1Par 16,9
les sues atrobadures. 9 Cantats a ell e recomtats les sues merevellas. 10
1Par 16,12
’s de les sues meravellas que ell féu, e dels seus senyalls, e dells
1Par 16,14 de Jacob són los seus alets. 14 Cor ell és lo Senyor nostro Déu, los seus
1Par 16,15
sua covinensa e de la paraula que ell manà en mill generacions, 16 la qual
1Par 16,16
generacions, 16 la qual covinensa ell féu a Abram, e lo seu sagrament fou a
1Par 16,27
27 Confeció e granea són devant ell, e fortea e goix són en lo seu loch.
1Par 16,29
levats sacrifici e venits denant ell, e ahorats nostro Senyor en la santa
1Par 16,30 sia moguda devant la sua care, cor ell fundà la terra que no·s mogés. 31
1Par 16,33
la landa denant nostro Senyor, cor ell és vengut jutgar la terra.» 34
1Par 16,34 34 «Comfesats a nostro Senyor, cor ell és bo, cor la sua misericòrdia és an
1Par 16,37
e canten a Déu lauor. 37 Donchs ell lexà aquí devant la archa de nostro
1Par 16,40
en la lig de nostro Senyor, la qual ell menà al pobla de Israel. 41 E aprés
1Par 17,3
parlà aquela nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé e diges a Deviu, mon serfs:
1Par 17,6 pasquesen lo meu pobla, e yo dixí a ell: ‘Per què tu no has edificada a mi
1Par 17,12
astabliré lo regna de aquells. 12 I ell adificarà a mi cassa, e yo fermaré la
1Par 17,13
perdurablament. 13 E yo seré a ell an para i ell serrà a mi an fil, e yo
1Par 17,13
13 E yo seré a ell an para i ell serrà a mi an fil, e yo no tolré a ell
1Par 17,13
serrà a mi an fil, e yo no tolré a ell la mia misericòrdia, axí com la tolgí
1Par 17,13
la tolgí a aquell qui fo anans de ell. 14 E yo astabliré aquel en la mia
1Par 17,18
glorificat ton serfs David e hages ell conegut! 19 Senyor, [*] tu has feta
1Par 17,21
aspaventamens las nacions devant ell, cor ell desliurà aquell de la terra
1Par 17,21
las nacions devant ell, cor ell desliurà aquell de la terra de Agipta.
1Par 17,24
de Daviu, son serfs, astà devant ell.” 25 Cor tu, Senyor mon Déu, has
1Par 17,25
de ton serfs que tu adificarias a ell casa, e per açò lo teu serfs ha
1Par 17,27
a beneyr la casa de ton serfs, que ell sia tostemps denant tu, cor pus tu,
1Par 18,2
fets serfs de Daviu e donàran a ell dons. 3 En aquell matex temps, vensé
1Par 18,3
Sabbà, de la regió de Hemath, con ell anà per axenplar son amperi dentrò al
1Par 18,4
cavalls de les carretes, dels quals ell astogà a sos obs C carros. 5 E los
1Par 18,5 Daviu vensé XXII mília hòmens que ell havia. 6 E mès los cavalers an
1Par 18,6
Damasch, per ço que Síria servís a ell e que li donàs dons. E nostro Senyor
1Par 18,6
a aquell en totes les coses que ell feya. 7 E Daviu pres los carcaxes d’
1Par 18,10 la host de Adàdag, rey de Sobà, 10 ell tremès Aram, son fill, all rey Daviu,
1Par 18,10
Aram, son fill, all rey Daviu, que ell demenàs a ell pau, e per fer a ell
1Par 18,10
all rey Daviu, que ell demenàs a ell pau, e per fer a ell goix, per ço cor
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1Par 18,10
1Par 18,13
1Par 19,1
1Par 19,2
1Par 19,10
1Par 19,10
1Par 19,13
1Par 19,14
1Par 19,16
1Par 19,16
1Par 19,17
1Par 19,19
1Par 20,3
1Par 20,4
1Par 20,4
1Par 21,1
1Par 21,4
1Par 21,6
1Par 21,6
1Par 21,7
1Par 21,7
1Par 21,9
1Par 21,11
1Par 21,11
1Par 21,15
1Par 21,15
1Par 21,16
1Par 21,18
1Par 21,19
1Par 21,20
1Par 21,20
1Par 21,21
1Par 21,21
1Par 21,22
1Par 21,23
1Par 21,23
1Par 21,24
1Par 21,26
1Par 21,26
1Par 21,27
1Par 21,27
1Par 21,28
1Par 21,30
1Par 22,2
1Par 22,2
1Par 22,6
1Par 22,9
1Par 22,10
1Par 22,10
1Par 22,11
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ell demenàs a ell pau, e per fer a
salvà Daviu en totes les coses que
morí e son fill Hamon regnà per
a él sos misatges per aconortar a
él e de la part derrera contra
él e de la part derrera contra ell,
fase a aquell so qui és bo devant
Donchs Joab e lo pobla qui era ab
16 E com lo asiriench vehé que
vensut per los fills de Israell,
17 E com açò fou denunciat a Daviu,
ells vengéran a Deviu e servíran a
dels fills de Amon. E depuys
en Jerusalem. 4 Aprés aquesta cosa,
contra los feristeus, en la qual
de Israell e ascomoch Daviu que
tot lo pobla d’Israell, e despuys
mília hòmens conbatadors. 6 Mas
de Leví ne de Bengamín, per ço cor
del rey. 7 Aquesta cosa que
desplach a nostro Senyor, per què
parlà a Gaad lo vaent [*], e dix a
11 E con Gaad fo vengut a Daviu,
Gaad fo vengut a Daviu, ell dix a
son àngell an Jerusalem, per ço que
ell lo destrovís, e dementra que
tenia’l girat contra Jerusalem. E
de nostro Senyor menà a Gaad que
e féu axí com a Gaad li havia dit a
àngell, e IIII e fills qui éran ab
se amagàran, cor an aquell temps
vengut a Ornan e Ornan l’hac vist,
e Ornan l’hac vist, ell axí a
e adorà-lo. 22 E Daviu dix a
lo senyor rey meu face tot ço que a
ço que a ell plàcia, e yo doneré a
a tu tot açò. 24 E lo rey dix a
e apellà nostro Senyor e
e ell axoyí aquell an foch, que
nostro Senyor menà a l’àngell que
tornàs son coltell en sa beyna, i
hac vist que nostro Senyor hac
per pregar a nostro Senyor, cor
en lo pobla de Israell. 2 E
de Israell fosen ajustats ensems. E
6 E apellà Salamó son fill e menà a
li seran antorn, e per aquesta rahó
tots los jorns de la sua vida. 10 E
nom e serà a mi an fill e yo seré a
la casa al Senyor ton Déu, axí com

SEVILLA: 1PAR

ell goix, per ço cor él havia sobramuntat
ell féu. 14 Donchs Daviu regnà sobre tot
ell. 2 E Daviu dix: –Yo feré misericòrdia
ell de la mort de son para, e con ells
ell, ell alegí los pus forts hòmens de tot
ell alegí los pus forts hòmens de tot lo
ell e so qui li plau. 14 Donchs Joab e lo
ell anàran contra los asirienchs a la
ell era astat vensut per los fills de
ell tramès sos misatges e féu venir los
ell ajustà tot lo pobla de Israel e pasà
ell. E anc puys Síria no volch ajudar als
ell se’n tornà ab tot lo seu pobla en
ell hac batalla en Gèzer contra los
ell aucís Sobocay de Huzach e Safay, del
ell nonbràs los fills de Israell. 2 E
ell se’n tornà en Jerusalem, 5 e donà a
ell no nonbrà los fills de Leví ne de
ell ho fera forsadament, lo menement del
ell havia manada desplach a nostro Senyor,
ell ferí lo pobla de Israell. 8 E Daviu
ell: 10 –Vé e diges a Daviu: “Nostro
ell dix a ell: –Nostro Senyor diu açò: “Tu
ell: –Nostro Senyor diu açò: “Tu alig de
ell lo destrovís, e dementra que ell la
ell la destrovia, nostro Senyor ho vehé e
ell e los primés nats caygéran anclinats
ell dixés a Daviu que Daviu anàs e que
ell per manement de la paraula de nostro
ell, ells se amagàran, cor an aquell temps
ell batia son forment en se erra. 21
ell axí a ell a carrera de la era e
ell a carrera de la era e anclinà’s an
ell: –Dóna a mi lo loch de la tua era, per
ell plàcia, e yo doneré a ell bous per fer
ell bous per fer holocaust e arades per
ell: –Ja no serrà axí, anans te’n donaré
ell axoyí aquell an foch, que ell anvià
ell anvià del cell sobre lo altar del
ell tornàs son coltell en sa beyna, i ell
ell tornà-l’hi. 28 Donchs mentinent que
ell axoyit en la era de Ornan jebuseu, él
ell era astat aspeventat de trop gran
ell menà que tots los hòmens convertits de
ell astablí de aquells hòmens qui talasen
ell qui adificàs una casa al Senyor Déu de
ell serà apellat homa de pau, e yo li deré
ell adificarà casa al meu nom e serà a mi
ell an pare. Yo fermaré la cadira de son
ell ho ha parlat de tu. 12 Nostro Senyor
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1Par 22,13 quals nostro [*] menà a Moysès que
1Par 22,18
son fill: 18 –Vós vehets so –dix
1Par 23,13
en los sans dels sans, so és,
1Par 23,13 sua custuma, e que beneýs lo nom de
1Par 24,4
prínceps que los fills de Ytamar, e
1Par 24,5
lurs cases VIII prínceps. 5 E axí
1Par 26,10
de Merarí, fo príncep Ceerí, cor
1Par 26,10
angenrat e per açò son para havia
1Par 27,2
en lo primer mes, e havia-hy sots
1Par 27,7
e Zabadias, son fill, era aprés de
1Par 27,23 ço con nostro Senyor havia dit que
1Par 28,5
fills ha elet Salamó, mon fill, que
1Par 28,6
sobra lo pobla de Israel. 6 I
1Par 28,9
lo Déu de ton para e serveschas a
1Par 28,9
mas si tu desempares aquell,
1Par 28,13
los tresaus dels sants. 13 E donà a
1Par 28,14 cascun vaxell del servey. E donà a
1Par 28,17
la u lehó e l’altra. E·trasí
1Par 28,17
e l’altra. E·trasí ell donà a
1Par 29,19
cor a Salamó, mon fill, enaxí que
1Par 29,23
e tot lo pobla de Israell obaiý a
1Par 29,27
de Israel. 27 E los dies en què
1Par 29,30
e del temps que pasàran desots
1Par 12,19
faéran-lo’n tornar, cor dixéran:
1Par 20,5
de Rafaÿm, e humilià aquells. 5
1Par 2,21
pres-la per muler e angendrà de
1Par 11,7
habità an la torra, e per ço fo
1Par 15,12
Déu de Israell al loch qui és a
1Par 15,29
lo rey Daviu seltant e jugant, e
1Par 17,27 cor pus tu, Senyor, la has beneÿta,
1Par 21,24
te’n donaré aytant argent com
1Par 22,5
a nostro Senyor deu éser aytall que
1Par 1,52
duch de Alvà, [*] 52 [*] duch de
1Par 6,25
de Saüll. 25 Aquets fóran fils de
1Par 6,27 [*] Gereboam, Gereboham fou para de
1Par 4,41
tro al dia de huy. E puys habitàran
1Par 5,19
e ajudaven-los los ytureus e
1Par 5,20
los agerenchs e aquells qui éran ab
1Par 5,20
e aquells qui éran ab ells, cor
1Par 5,21 com crèyan an ell. 21 E preséran an
1Par 5,23
e dentrò al munt de Hermon, cor
1Par 6,55
la havían haüda. 55 E donàran a
1Par 6,67
del trip de Efraÿm. 67 E donàran a
1Par 7,7
forts per conbatra e lo nonbra de
1Par 7,21
Get d’equèn auciéran aquells, cor
1Par 7,25
lo Ssobirà. 25 E los fills d’
1Par 9,18
aquel tems en la porta del rey
1Par 9,19
del tebernacle del testimoni,
1Par 9,23
e Samuell establíran en lur fe, 23
1Par 9,26
lo nonbre dels portés, e éran sobra
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ell los ansenyàs al pobla de Ysraell.
ell–, que lo Senyor nostro Déu és ab nós e
ell e sos fills perdurablament, e que
ell perdurablament. 14 E los fills de
ell departí aquells, ço és, als fills de
ell departí les unes e les altres compayas
ell no havia fill primer angenrat e per
ell posat an príncep; 11 Helechias fo lo
ell XXIIII mília hòmens. 3 E era dels fils
ell, e havían an lur compaya XXIIII mília
ell muntiplicaria lo pobla de Israell axí
ell sega an la cadira del regna de nostro
ell ha dit a mi: “Salamó, ton fill,
ell de acabat cor e de volenterós coratga,
ell giterà tu defora perdurablament. 10
ell la discripció dels departiments dels
ell argent a pes per la diversitat dels
ell donà a ell diversos pes de argent en
ell diversos pes de argent en los lahons
ell guart los teus menements e els teus
ell. 24 E tots los prínceps e tots los
ell regnà sobra lo pobla de Israel fóran
ell, o en Israell o an tots los regnes de
–Ell tornarà a Saüll, son senyor, ab
Ell féu altra batalla contra los
ella Segub. 22 E Segub engendrà Jachir, e
ella apellada «ciutat de David». 8 I ell
ella aparalat, 13 per ço que no·ns
ella meynspresà aquell an son cor. 16,Tit
ella serà beneÿta perdurablament. 18,Tit
ella vall, cor yo no la deg a tu tolra e
ella sia nomenada en totes les regions.
Ellà, duch de Phinon, 53 duch de Cenès,
Ellcanà: [*] 26 [*] Sophay qui fo para de
Ellcanà. 28 Aquests fóran fills de Semel:
ells aquí per aquells, per ço com hi
ells nafeus e aquells de Nodap, 20 [*] e
ells, cor ells apellàran Déus con
ells apellàran Déus con conbatían e Déus
ells e tota lur roba e·ls camells, qui
ells éran fort molts. 24 E aquests fóran
ells Hebron [*] e aqueles alçàrias e
ells ciutats a ffúger an Sichèn ab los
ells fóran XXII mília XXXIII hòmens. 8 Los
ells vengéran per asveyr las posecions. 22
ells foren Rapha e Rèceph e Tale, del qual
ells gordaven cascú per son dia en la
ells e lurs compayes, qui gordaven cascun
ells e lurs fills aytanbé en les portes de
ells e gordaven las finestres e los
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1Par 9,28
1Par 9,33
1Par 10,2
1Par 10,7
1Par 10,9
1Par 10,9
1Par 11,3
1Par 12,1
1Par 12,23
1Par 12,29
1Par 12,31
1Par 13,2
1Par 13,7
1Par 13,9
1Par 14,1
1Par 14,8
1Par 14,9
1Par 14,12
1Par 14,14
1Par 14,14
1Par 15,3
1Par 15,12
1Par 15,16
1Par 15,17
1Par 15,18
1Par 16,1
1Par 16,19
1Par 16,20
1Par 16,21
1Par 16,37
1Par 17,6
1Par 19,2
1Par 19,2
1Par 19,4
1Par 19,4
1Par 19,5
1Par 19,5
1Par 19,5
1Par 19,5
1Par 19,5
1Par 19,6
1Par 19,7
1Par 19,7
1Par 19,9
1Par 19,11
1Par 19,15
1Par 19,17
1Par 19,17
1Par 19,19
1Par 20,3
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per nonbre e hom los prenia de
an les finestres, per ço que
qui persegían Seüll e sos fills,
habitaven en los camps vehéran açò,
morts en lo munt de Gelboe. 9 E con
e li hagéran levades les armes,
amistance devant nostro Senyor e
ancara a Saüll, fill de Cis; tots
con ell era an Habron, per ço que
III º mília, cor gran partida de
per açò que faesen Daviu rey sobra
burchs de les ciutats, per ço que
loch lo seu nom fo apellat. 7 E
e an cenbes e an tronpes. 9 E con
de fer parets e fustés, per ço que
ell e, con ell oyí açò, ell axí a
9 E con los feristeus vengéran,
fo apellat Baalserafim. 12 E aquí
–Tu no hy iràs pas, pertex-te de
-te de ells e vendràs contra
de Israell en Jerusalem, per ço que
Eliell e Aminadap. 12 E dix a
prínceps dels fills de Leví que
lo so de alegrance sonàs an alt, 17
Uhan, fill de Tasie. 18 E ab
aquell an son cor. 16,Tit 1 Donchs
vostra haretat.” 19 Jatsia açò que
los seus leuradors fosen pochs, 20
sobres, anans blasmà los reys per
Asaph e sos frares, per ço que
als quals yo havia menat que
a ell de la mort de son para, e con
dels fills de Amon, per ço que
als misatges de Daviu e tellà’n a
lurs vestiduras de les natges de
fet a seber a Daviu, él tramès a
Daviu, él tramès a ells socors, cor
sostenguda gran onta. E menà a
gran onta. E menà a ells que
ells astegesen en Gericó dentrò que
E com los fills de Emon vehéran que
rey de Machà e lo seu pobla. E com
pobla. E com ells fóran venguts,
qui hi éran venguts per aydar a
la mà de Abisay, son frara. E axí
que los asirienchs fusquéran,
e pasà lo flom Gordà e vench contra
ells e aquells se combatéran contra
sobrats per los fills de Israel,
era an aquella, e féu pasar sobre
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ells a comta. 29 E aquells qui tenían en
ells servisen de die e de nit contínuament
ells ausiéran Jonetàs e Aminedab e
ells fusquéran e lexàran Saül e sos fills
ells lo hagéran despullat e li hagéran
ells lo tremeséran an lur terra per ferells untàran aquell en rey sobre lo pobla
ells éran molt forts hòmens e nobles
ells trensportasen lo regna de Saüll an
ells segían ancara la casa de Saüll. 30 E
ells. 32 E dells fills de Ysachar, qui
ells sían ajustats a nós, 3 e que tornem a
ells posàran, donchs, la archa de nostro
ells fóran venguts a la casa de Aguidon,
ells adificasen a ell una cassa. 2 E Daviu
ells a carera. 9 E con los feristeus
ells fóran ascanpats en la val de Rafaÿm.
ells desemparàran lurs déus, los qualls
ells e vendràs contra ells de la part
ells de la part devers los parers. 15 E,
ells aportasen la archa de Déu en lo seu
ells: –Vós, qui sots prínceps de les
ells ascollisen de lurs frares cantós an
ells astablíran, donchs, dels fills de
ells lurs frares. E an la segona orda
ells aportàran la archa de Déu e meséranells fosen pochs per nonbre e que los seus
ells pesàran de una gent en altra e d’un
ells. 22 “No ullats tochar los meus serfs
ells ministrasen devant la archa de nostro
ells pasquesen lo meu pobla, e yo dixí a
ells fóran venguts en la terra dels fills
ells aconortasen Hamon. 3 E los prínceps
ells las lurs vestiduras de les natges de
ells antrò alls peus, e despuys él los ne
ells socors, cor ells havían sostenguda
ells havían sostenguda gran onta. E menà a
ells que ells astegesen en Gericó dentrò
ells astegesen en Gericó dentrò que ells
ells focen crescudes lurs barbes e lurs
ells havían feta injúria a Daviu, Hamon e
ells fóran venguts, ells ficàran lurs
ells ficàran lurs tendes de la part devers
ells astegéran a una part, an un camp. 10
ells anàran contra los fills de Amon, 12
ells fugíran atresí a Abisay, son frare, e
ells e aquells se combatéran contra ells.
ells. 18 Mas a la fi los asirienchs
ells vengéran a Deviu e servíran a ell. E
ells serres e limes e trulls de clavells,
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1Par 21,20
e IIII e fills qui éran ab ell,
1Par 22,17
a tots los prínceps de Ysraell que
1Par 23,6
fets per cantar, 6 e Daviu partí a
1Par 23,11
no hagéran molts fills e per açò
1Par 23,26
de l’ofici dels fills de Leviy que
1Par 23,32
fills de Aron, lurs frares, que
1Par 24,19
órdens segons lurs serveys, con
1Par 24,19 costuma sots la mà de Aron, para de
1Par 25,1
E servían a aquell offici que era a
1Par 25,6
an lur templa de nostro Senyor; e
1Par 25,8 tots los mestres, CC LXXXVIII. 8 E
1Par 26,6 fóran prebots de lurs compayas, cor
1Par 26,8
aquests fóran dels fils de Obedom;
1Par 26,26
frares fóran sobra los tressòs de
1Par 26,27
dels gorniments de les batales que
1Par 27,24
24 E com Joab, fill de Servià, hac
1Par 29,7
de les posesions del rey. 7 E
1Par 29,8
fóran trobades pedres preciosas,
1Par 29,9
9 Tot lo pobla s’elegrà com
1Par 29,9
ells prometían vot de bon grat, cor
1Par 29,19
menements e els teus testimonis e
1Par 29,22
molt largament. 22 E aquell die
1Par 29,22
Salamó, fill de Daviu; donchs
1Par 14,5
e Natan e Salamó 5 e Jobequech e
1Par 26,3
fo lo quint, e Jonanà fo lo VI, e
1Par 1,20
la terra [*]. 20 E Jectan angendrà
1Par 11,46
e Jeribay, e Josicay, fill de
1Par 25,1
de la host departíran an lo servey
1Par 29,19 que ell guart los teus menements e
1Par 11,3
al rey en Habron. E Daviu féu ab
1Par 11,19
la sanch de aquests hòmens, cor
1Par 26,29
de Israell a enseyar e a jutgar
1Par 29,21
a nostro Senyor e l’endemà
1Par 12,5
e Johanan e Zepdap de Gader 5 e
1Par 11,39
e Mibaur, fill de Aregaray; 39 e
1Par 12,12
sis, Euel lo set, 12 Joan lo vuit e
1Par 18,11 Amon, e axí com dels feristeus e de
1Par 2,6
6 Zare engendrà Zamrí e Ethan e
1Par 9,39 Saüll angenrà Jonatàs e Melquisue e
1Par 19,6
’n tornasen. 6 E com los fills de
1Par 4,9
de Aral, fill de Aram. 9 E Jabès
1Par 11,21
21 e era lo pus nobla príncep [*],
1Par 11,25
25 I ell era lo primer entra XXX,
1Par 5,2
axí no·l tenían axí com a magor. 2
1Par 1,10
e aquest comensà a éser poderós
1Par 1,19
dos fills: Jactan, Fàllech, e
1Par 1,46
fill de Bedap, qui destroví Median
1Par 1,51 mort Adad, comensàran a ésser duchs
1Par 2,7
Achor, qui torbà Israel e peccà
1Par 2,22
Jachir, e poseý XXIII ciutats

SEVILLA: 1PAR

ells se amagàran, cor an aquell temps ell
ells ajudasen a Salamó son fill: 18 –Vós
ells per lurs oficis, ço és a seber,
ells fóran comtats en una compaya e an una
ells porten d’equí avant lo tebernacle ne
ells administren en la casa de nostro
ells antraven en la casa de Déu segons lur
ells, axí com lo Senyor Déu de Israell ho
ells asignat. 2 Dels fills de Asaf fóran
ells éran depertits en cenbes e an
ells meséran sorts agualment per lurs
ells éran molt forts hòmens. 7 Donchs, los
ells e lurs fills e lurs frares fóran molt
ells [*], los quals santifichà lo rey
ells havían consegrats en restaurament, e
ells comensats a nonbrar e ancara no havia
ells donàran [*] V mília talens d’aur e X
ells les donàran en lo tresaur de [*]
ells prometían vot de bon grat, cor ells
ells oferían aquels a nostro Senyor ab lur
ells teus sacrificis, que él los face tots
ells mengàran e bagéran devant nostro
ells untàran príncep a nostro Senyor e
Ellziú e Elifàlech 6 e Maga e Nàfrig e
Elmasay fo lo VII. 4 E los fills de
Elmodach, Sàleph, Aselimoth, Jare, 21
Elnaen; e Jachinà de Moab, e Ebell [*], e
els fills de Asaf, de Heman e Ydicum, los
els teus testimonis e ells teus
éls amistance devant nostro Senyor e ells
éls han aportada a mi la aygua en perill
éls. 30 Dels fills de Hebron fóran
éls oferíran lurs holocauts, ço és a
Eluzay e Geremuch e Baalià e Samarià e
Èlzech de Amon, e Honoray de Berroch,
Elzedap lo nou 13 e Jeremias lo deu,
Emalech. 12 E Abisay, fill de Servià, ferí
Eman, Cal i Daran; e axí fóran V. 7 E
Eminedap e Cisbaal. 40 De Jonatàs fo
Emon vehéran que ells havían feta injúria
emperò fo millor e pus nobla que tots sos
emperò ell no era vengut entrò alls tres
emperò ell no era vengut entre tres, e
Emperò Judas era molt pus fort de tots sos
en la terra. 11 E Mesraym engendrà Ludín e
en los dies de Fàlech fo depertida la
en la terra de Moab; e la sua ciutat hac
en Edom e depuys no hy hac reys: duch de
en ledronici de vet (ço és, que fo vedat).
en la terra de Galaad. 23 E Jesur pres
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1Par 2,55
cantans dels maestres qui astaven en Jabés en los tebernacles. Aquestes són
1Par 2,55
dels maestres qui astaven en Jabés en los tebernacles. Aquestes són les
1Par 3,1
1 Devid angendrà aquests fills en Habron: lo primer fo Amon, qui nasch de
1Par 3,5
anys. 5 David angenrà aquests fills en Jerusalem: Samaà, Sobab, Natan,
1Par 4,21
qui obraven bis, drap de lin prim, en la casa del Jurament, 22 e de aquel qui
1Par 4,22
Anant, los quals fóran prínceps en Moab, e aquels qui tornàran en Lèhem.
1Par 4,22
en Moab, e aquels qui tornàran en Lèhem. Aquestes paraules són veles. 23
1Par 4,23
qui astaven an las plantacions e en les astabbilias en la casa del rey e an
1Par 4,23
plantacions e en les astabbilias en la casa del rey e an los seus castells,
1Par 4,29
e Moladà e an Hasarsual, 29 e en Belaà e an Asòmoch e an Tolach 30 e an
1Par 4,38
los prínceps qui fóran anomenats en les suas parantias e an les casas de
1Par 4,39
E levàran-sa, per ço que anasen en Gidor dentrò a l’orient de la val, per
1Par 4,40
bona terra e ampla e [*] abondosa, en la qual ya havían habitat de aquells
1Par 4,41 aquels que demunt havem anomenats, en los dies de Atzechià, rey de Judà, e
1Par 4,41
tebernacles de aquels que trobàran en aquella terra, e tots aquells qui aquí
1Par 4,42
42 E dells fills de Simeon anàran en lo munt de Sir D hòmens. I éran los
1Par 5,6
se’n menà catiu, e fo príncep en lo trip de Rubèn. 7 E los seus frares e
1Par 5,8
e Samma fo fill de Joell, e habità en Aroer dentrò a Nabó e Abelmeon. 9 E
1Par 5,9
per ço com ell havia molt bestiar en la terra de Galaad. 10 E com Saül era
1Par 5,11
de Gad habitaren an la lur regió, en la terra de Basan dentrò a Selchà. 12 E
1Par 5,12
dentrò a Selchà. 12 E Joell habità en la un camp, e aprés ell habità Saphan.
1Par 5,15
fill de Oremí, príncep de la casa en las suas companyes, 16 habitàvan en
1Par 5,16 en las suas companyes, 16 habitàvan en Galaad e an Basan e an los carrés lurs
1Par 5,17
17 E tots aquests fóran nonbrats en los dies de Johatan, rey de Judà, e an
1Par 5,24 e poderosos, e fóran duchs e senyós en les lurs conpayas. 25 E desenpararen
1Par 5,26
del trip de Manasès, e menà’ls en Elà e an Habor e an Ara, e en lo flum
1Par 5,26
’ls en Elà e an Habor e an Ara, e en lo flum de Gozan, e an aquí astan tro
1Par 6,10
Aquest fo prevera e usà de l’ofici en la cassa de nostro Senyor Déus, la qual
1Par 6,10
Senyor Déus, la qual féu Selamó en Jerusalem. 11 E Azarias engendrà
1Par 6,32
que Salamó hach adificat lo templa en Jerusalem, e astave cascú segons son
1Par 6,32
e astave cascú segons son orda en lo ministeri. 33 Aquests són aquells
1Par 6,49
sobre lo altar de la timiama en tota la obra e en tot quant era obs al
1Par 6,49
de la timiama en tota la obra e en tot quant era obs al sante sentorum,
1Par 6,54
E habitàran aquests fills de Amon en los carrés e an los lochs de prop las
1Par 6,62
de Naptalín e del trip de Manesès en Basan XIII ciutats. 63 Los fills,
1Par 6,66
fills de Cahat, e fóran las ciutats en los térmens de aquels del trip de
1Par 6,67
ffúger an Sichèn ab los lurs lochs, en lo munt d’Efraÿm, e Gàzer ab los lurs
1Par 7,2
e nonbràran del trip de Tollà en los dies de Daviu XXII M DC, qui tots
1Par 7,23
de aquel Benà, per ço cor era nat en los mals de la sua cassa. 24 E sa filla
1Par 7,28
occident, e sos fills astegéran en Sincèn ab ses filles e Azà ab ses
1Par 8,6
prínceps de linatga qui habitava en Gàbaa, los quals fóran mudats en
1Par 8,6
en Gàbaa, los quals fóran mudats en Manath: 7 Noaman e Achar e Gerrà.
1Par 8,8
Ozà e Abiüd. 8 E Saraim engenrà en la regió de Moab depuys que ell lexà
1Par 8,10
aquests són los fills e prínceps en lurs compayes. 11 Mensim engenrà Achiop
1Par 8,13
dels linatgas qui habitaven en Eylon. Aquests casàran los habitadors
1Par 8,32
e habitàran devant lurs frares en Jerusalem e lurs frares. 33 E Her
1Par 9,1
e de Judà, e foren trensportats en Babilònia per lur peccat. 2 Mas aquells
1Par 9,2
aquells qui habitaven primerament en lurs ciutats e en las posecions dels
1Par 9,2
primerament en lurs ciutats e en las posecions dels fills de Israel
1Par 9,13 M CC LXX e havían molt gran forsa en la obra del servey en la casa de nostro
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1Par 9,13
1Par 9,16
1Par 9,18
1Par 9,18
1Par 9,22
1Par 9,22
1Par 9,22
1Par 9,23
1Par 9,25
1Par 9,29
1Par 9,31
1Par 9,38
1Par 10,1
1Par 10,7
1Par 10,8
1Par 10,9
1Par 10,10
1Par 10,10
1Par 10,14
1Par 11,3
1Par 11,3
1Par 11,4
1Par 11,13
1Par 11,15
1Par 11,15
1Par 11,19
1Par 11,22
1Par 11,22
1Par 12,1
1Par 12,8
1Par 12,8
1Par 12,15
1Par 12,17
1Par 12,21
1Par 12,30
1Par 12,36
1Par 13,2
1Par 13,5
1Par 13,6
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,13
1Par 14,3
1Par 14,8
1Par 14,9
1Par 14,11
1Par 14,13
1Par 14,15
1Par 15,1
1Par 15,3

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

gran forsa en la obra del servey
fill de Alcanà, lo qual habità
de Seŀlum [*]. 18 Entrò aquel tems
rey ells gordaven cascú per son dia
22 Tots aquests fóran alets
CC XX, e aquests fóran descrits
quals David e Samuell establíran
fe, 23 ells e lurs fills aytanbé
e venían als disaptes d’un temps
a comta. 29 E aquells qui tenían
de totes les coses qui éran frites
devant la regió de sos frares
als falisteus e caygéran nafrats
E, com los de Israell qui habitaven
Saül e sos fills, qui jèyan morts
lo soterrar, per ço que fos mostrat
10 E consegràran las sues armes
templa de lur déu e ficàran lo cap
devinadora, 14 e no hac asperance
del pobla de Israel vengéran al rey
nostro Senyor e ells untàran aquell
un éran los gebuseus, qui habitaven
com los feristeus se ajustàran
XXX prínceps develàran a la pedra
los feristeus ficàran lurs tendes
cor éls han aportada a mi la aygua
lo qual havia fetes moltes obres
lo lehó al mix loch de la sisterna
12,Tit 1 Aquets vengéran a Daviu
de Gatdi ab ell, com él se amagava
i éran pus correns que cabirolls
són aquells qui pasàran flom Jordà
adversaris, con yo no haga peccat
molt forts e fóran fets prínceps
éran trop forts hòmens e anomenats
axían a batalla, qui·s conbatían
tots nostros frares qui són romasos
e de Agypta entrò alà on ell entrà
Senyor Déu qui seu sobre Xerobín,
jugaven denant nostro Senyor Déus
Senyor Déus en tota lur virtut
a la ciutat de Daviu, anans la mès
axelsat [*]. 3 E pres altres mulers
hagéran oyit que Daviu era untat
vengéran, ells fóran ascanpats
mà. 11 E com aquells fóran muntats
feristeus e fóran tots ascampats
tu oyiràs lo so de aquell qui irà
15,Tit 1 Daviu féu cases a sos ops
adonchs tot lo pobla de Israell

SEVILLA: 1PAR

en la casa de nostro Senyor. 14 Dels fills
en los palaus de Matofat. 17 E los portés
en la porta del rey ells gordaven cascú
en la porta del rey envers orient. Aquells
en portés per portes, qui éran CC XX, e
en lurs pròpias villas, los quals David e
en lur fe, 23 ells e lurs fills aytanbé en
en les portes de la cassa de nostro Senyor
en altre. 26 E a aquests IIII fills de
en lur crehensa les coses del sentuari
en paeles. 32 E los fills de Cahat, lurs
en Jerusalem [*]. 39 Ner angenrà Cis, Cis
en lo munt de Gelboe. 2 E com los
en los camps vehéran açò, ells fusquéran e
en lo munt de Gelboe. 9 E con ells lo
en los temples dels lurs déus e als lurs
en lo templa de lur déu e ficàran lo cap
en lo temple de Dagon. 11 E con los hòmens
en nostro Senyor, per la qual cosa ell lo
en Habron. E Daviu féu ab éls amistance
en rey sobre lo pobla de Ysraell, segons
en la terra. 5 E aquells qui hi habitaven
en aquell loch per batalla, e lo camp de
en què era Daviu, de prop la cova de
en la vall de Rafaÿm, 16 e Daviu era an lo
en perill de lurs ànimas. E per aquesta
en Capsael. Él aucís dos hòmens, ço és,
en temps de neu. 23 E él aucís un homa de
en Sicalech, dementra que ell fugia ancara
en lo desert, hòmens molt forts e trop
en les muntayas. 9 E Èser era príncep e
en lo primer mes, con ell ha acostumat de
en les mies mans, lo Déu de nostros pares
en l’host. 22 E vanían cascun dia a Daviu
en lur linatga. 31 E del mix trip de
en la host, fóran XXXX mília. 37 E aquells
en totes las regions de Israell e als
en Mach, per ço que ell amenàs la archa de
en lo qual loch lo seu nom fo apellat. 7 E
en tota lur virtut en cans e an rautes e
en cans e an rautes e an seltiris e
en la casa de Obededon de Geth 14 [*] per
en Jerusalem e angenrà fills e files. 4
en rey sobre tot lo pobla de Israell, tots
en la val de Rafaÿm. 10 E Daviu demenà de
en la val de Rafaÿm, Daviu los vencé aquí
en una val. 14 E Daviu demenà de consell
en la subiranitat de los parers, e
en la ciutat de Daviu e adifichà loch a la
en Jerusalem, per ço que ells aportasen la
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1Par 15,3
que ells aportasen la archa de Déu en lo seu loch, lo qual ell li havia
1Par 15,15 segons la paraula de nostro Senyor, en los musclos ab perxes. 16 E com Daviu
1Par 15,16
an orges de cant, so és a seber, en rautes e an arpes e an senbes, per ço
1Par 16,2
e ses ofertes, ell beneý lo pobla en lo nom de nostro Senyor, 3 e departí a
1Par 16,15
e de la paraula que ell manà en mill generacions, 16 la qual covinensa
1Par 16,17
Issach. 17 E asteblí aquell a Jacob en menement, e a Israell en perdurable
1Par 16,17
a Jacob en menement, e a Israell en perdurable covinensa. 18 E dix: “Yo
1Par 16,20
pochs, 20 ells pesàran de una gent en altra e d’un regna an altra pobla. 21
1Par 16,22
meus serfs e no us ulats malignar en los meus profetes.”» 23 «Cantats,
1Par 16,27
són devant ell, e fortea e goix són en lo seu loch. 28 O, companyas de pobla,
1Par 16,29 denant ell, e ahorats nostro Senyor en la santa belesa. 30 Tota la terra sia
1Par 16,35
al teu sant nom e que·ns alegrem en los teus dictats. 36 Beneÿt sia nostro
1Par 16,39
devant la archa de nostro Senyor en un alt loch qui era an Gabeon, 40 per
1Par 16,40
totes las cosas qui són ascrites en la lig de nostro Senyor, la qual ell
1Par 17,1 a Natan profeta: –Veus que yo habit en la casa de cedre e la archa [*] de
1Par 17,5
a habitar, 5 cor yo no he astat en cassa de aquel temps ansà que yo amené
1Par 17,5
ansà que yo amené lo pobla dentrò en aquest die de huy, anans en tota horra,
1Par 17,5
dentrò en aquest die de huy, anans en tota horra, mudats los lochs del
1Par 17,7
presí tu con tu gordaves lo bestiar en les pastures que tu foses duch e giador
1Par 17,8
pobla de Israell, 8 e yo fuy ab tu en qualque loch tu anest, e yo he morts
1Par 17,8
u dels pus grans qui són honrats en terra. 9 I he donat loch al meu pobla
1Par 17,14
de ell. 14 E yo astabliré aquel en la mia casa e an lo meu regna [*]
1Par 17,17
parlat sobre la casa de ton serfs en lo temps qui és asdevenidor e has mi
1Par 17,21
pobla de Israell? Una solla gent en terra, a la qual Déus anà per desliurar
1Par 18,6
E nostro Senyor ajudà a aquell en totes les coses que ell feya. 7 E Daviu
1Par 18,12 E Abisay, fill de Servià, ferí Edom en la val de Silves, e havia-hi XVIII
1Par 18,13 hi XVIII mília hòmens. 13 E asteblí en Edom defeniment, sí que Idomeya serví
1Par 18,13 Daviu. E nostro Senyor salvà Daviu en totes les coses que ell féu. 14 Donchs
1Par 19,2
son para, e con ells fóran venguts en la terra dels fills de Amon, per ço que
1Par 19,5
E menà a ells que ells astegesen en Gericó dentrò que ells focen crescudes
1Par 19,12
vensen a mi, tu seràs a mi en ajuda, e si los fills de Amon sobren a
1Par 19,12
de Amon sobren a tu, yo seré a tu en defeniment per lo nostro pobla. 13
1Par 20,3
ell se’n tornà ab tot lo seu pobla en Jerusalem. 4 Aprés aquesta cosa, ell
1Par 20,4
Aprés aquesta cosa, ell hac batalla en Gèzer contra los feristeus, en la qual
1Par 20,4
en Gèzer contra los feristeus, en la qual ell aucís Sobocay de Huzach e
1Par 20,5
altra batalla contra los feristeus, en la qual fou lo fill de Odach, fill de
1Par 20,6
E altra batalla esdevench an Geth, en le quall era un homa [*] qui havia VI
1Par 20,6
era un homa [*] qui havia VI dits en cascuna mà, ço és, antra tots ansems n’
1Par 20,7
Aquests fóran fills de Rafaÿm en Geth [*] i dels seus serfs. 21,Tit 1
1Par 21,4
Israell, e despuys ell se’n tornà en Jerusalem, 5 e donà a Deviu lo nonbra
1Par 21,12 volràs: 12 o que III anys haurà fam en la tua terra, o tres mesos ancalseran
1Par 21,12
dies haurà pestilència e gran mort en la tua terra e que l’àngell de nostro
1Par 21,12
Senyor aucia los fills de Israell en totes lurs ciutats. Donchs, veges qual
1Par 21,13
mas més val a mi que yo caga en les mans de nostro Senyor, per ço com
1Par 21,16
e tenia una aspasa e un coltel tret en sa mà, e tenia’l girat contra
1Par 21,18 que bastís un altar a nostro Senyor en la erra de Ornan jebuseu. 19 Ladonchs
1Par 21,20
aquell temps ell batia son forment en se erra. 21 Donchs, com Daviu fo vengut
1Par 21,22
la tua era, per ço que yo adifich en aquela un altar a nostro Senyor, anaxí
1Par 21,27
àngell que ell tornàs son coltell en sa beyna, i ell tornà-l’hi. 28
1Par 21,28
que nostro Senyor hac ell axoyit en la era de Ornan jebuseu, él sacrificà
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1Par 21,29
fet e [*] [d]ells holocauts éran en aquela tempestat en una alta muntanya
1Par 21,29 holocauts éran en aquela tempestat en una alta muntanya de Gabeon. 30 E Daviu
1Par 22,1
aquest altar és an holocaust en lo pobla de Israell. 2 E ell menà que
1Par 22,5
éser aytall que ella sia nomenada en totes les regions. Donchs, yo aperaleré
1Par 22,16
de totes arts per fer tota obra 16 en aur e an argent e an aram e an ferra,
1Par 22,18
e ha liurats tots nostros anemichs en les nostres mans, e que tota la terra
1Par 23,11
fills e per açò ells fóran comtats en una compaya e an una casa. 12 Los fills
1Par 23,13 Moysès. E Aron fou triat per servir en los sans dels sans, so és, ell e sos
1Par 23,24
24 Aquests fóran los fils de Leví en lurs linatges e an lurs compayas, e
1Par 23,25
repòs al seu pobla [*] e habitació en Jerusalem perdurablament. 26 No serà de
1Par 23,28
seran sots la mà dels fills de Aron en lo servey de la cassa de nostro Senyor,
1Par 23,28
de la cassa de nostro Senyor, en los vestiments, en les finestras e en
1Par 23,28
nostro Senyor, en los vestiments, en les finestras e en loch de la
1Par 23,28
los vestiments, en les finestras e en loch de la purificació e an lo sentuari
1Par 23,32
lurs frares, que ells administren en la casa de nostro Senyor. 24,Tit 1
1Par 24,19
lurs serveys, con ells antraven en la casa de Déu segons lur costuma sots
1Par 25,5
fills de Heman, qui vèyan lo rey en les paraules de Déu per exelsar lo seu
1Par 25,6
Senyor; e ells éran depertits en cenbes e an seltiris e an rautes e an
1Par 26,12
de les guardes, qui administrasen en la cassa de nostro Senyor, axí com lurs
1Par 26,13 pochs e als grans per lurs compayes en cascuna de les portes. 14 Donchs la
1Par 26,15 asdevench a Bededom e a sos fills, en la quall partida de la cassa era lo
1Par 26,18
devers ponent ne astàvan quatra en la carrera e axí éran de dos an dos per
1Par 26,27
batales que ells havían consegrats en restaurament, e fóran sobra la vaxella
1Par 26,30
Jordà, de la part devers ponent, en totes les obres de nostro Senyor e an
1Par 26,31 e fóran atrobats hòmens molt forts en Jaser Galaad. 32 E lurs frares, qui
1Par 26,32 Gaad e sobra lo mix trip de Manasès en tot lo servey de Déu e del rey. 27,Tit
1Par 27,2
era sobra la primera compaya en lo primer mes, e havia-hy sots ell
1Par 27,3
de tots los prínceps de la host en lo primer mes. 4 Achites Duch havia la
1Par 27,5
era duch de la tersa compaya en lo ters mes, e havia an la sua partida
1Par 27,8
de Zezaares era lo V príncep en lo V mes, e havia an la sua compaya
1Par 27,11
mília hòmens. 11 Lo VIII príncep en lo VIII mes era Sobocar de Hasach, del
1Par 27,12 mília hòmens. 12 Lo VIIII príncep en lo VIIII mes Abiàzer de Anathoch, del
1Par 27,13
mília hòmens. 13 Lo X príncep en lo X mes era Maray, de Nerofat, del
1Par 27,14
mília hòmens. 14 Lo XI príncep en lo XI mes era Beneÿas de Faracot, dels
1Par 27,15
mília hòmens. 15 Lo XII príncep en lo XII mes era Hoaldià de Netofat, del
1Par 27,21 21 e sobre los mix trip de Manasès en Galaad era príncep Jaddó, fill de
1Par 27,28
e sobre las figeras qui éran en los camps, e Joàs era sobre las cambres
1Par 27,29
Adlí, era sobra los bous qui éran en las valls. 30 E Ubill de Ysmaeel era
1Par 28,2
que adificàs casa a nostro Senyor, en la qual astegés la archa de la
1Par 28,6
meus atris, car yo he alet aquell en mi an fill e yo seré a él an para. 7 E
1Par 28,11
celers e de la canbra e dels lits en los lochs amagats e de la casa de
1Par 28,12
e de les finestres tot antorn en los tresaurs de la casa de nostro
1Par 28,13
dels preveras e dels fills de Leví en totes les obres de la casa de nostro
1Par 28,17
donà a ell diversos pes de argent en los lahons de argent. 18 E donà aur
1Par 28,18
18 E donà aur molt pur a l’altar en què hom cremava l’ansens, per ço que
1Par 28,21
dels preveras e dels fills de Leví en tota la obra del servey de la casa de
1Par 29,3
de mon Déu, lo qual yo he ofert en lo templa de mon Déu de ço qui era meu
1Par 29,8
pedres preciosas, ells les donàran en lo tresaur de [*] nostro Senyor per la
1Par 29,11
lauor. E totes las coses qui són en lo cell e an la terra són tuas. Senyor,
1Par 29,12
virtut e poder són an la tua mà, en la tua mà és granea e manement de totes
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1Par 29,17 ames simplea, un yo, qui són alegra
1Par 29,21 ab tota la costuma que hom sol fer
1Par 29,27
lo pobla de Israel. 27 E los dies
1Par 29,27
él regnà an Habron VII anys, e
1Par 29,29
primers e los derés, són ascrits
1Par 29,30 del temps que pasàran desots ell, o
1Par 8,29
quals habitàran an Jerusalem. 29
1Par 9,35
estigéran per lurs compayas [*]. 35
1Par 16,7
Senyor e devant nostro Senyor. 7
1Par 18,3
de Daviu e donàran a ell dons. 3
1Par 26,18
lo consell astaven dos e dos. 18
1Par 26,31
compayas e segons lurs linatges.
1Par 27,7
fill, era sobra la sua compaya. 7
1Par 11,28
[*] 28 [*] de Etichià e Abiàtzer d’
1Par 18,2
mà dels feristeus. 2 E ferí Moab,
1Par 22,2
péres ensems e que les pulisen,
1Par 22,19
santuari al Senyor nostro Déu,
1Par 28,15
de làntea e las lus lanternas,
1Par 29,18
aquesta volentat de lur cor,
1Par 29,19 dóna acabat cor a Salamó, mon fill,
1Par 11,2
anans-de-hir, com Seül regnava
1Par 29,21
sacrificis a nostro Senyor e l’
1Par 9,6
fills. 6 E dels fills de Sàray fo
1Par 22,5
–Salamó, mon fill, és ancara petit
1Par 4,18
sua mara, qui era apellada Judayà,
1Par 7,16
16 E Machà, muler de Maquir,
1Par 29,3
Déu de ço qui era meu pròpiament,
1Par 1,1
1 Adam
1Par 1,9
Mesraym, Phut, Canaam. 9 E Chus
1Par 1,9 e Sabatà, Regmà, Sabacatà. E Regmà
1Par 1,11
poderós en la terra. 11 E Mesraym
1Par 1,17 Asur, Arfaxath, Luud, Aram. E Aram
1Par 1,18
Hul, Gòtor, Mòtoch. 18 E Arfaxath
1Par 1,18 18 E Arfaxath engendrà Sale, e Sale
1Par 1,32
Jesmadun, Jesbosch, Sue. E Getsan
1Par 1,35
Jacob, qui és dit Israel. 35 E Ezaú
1Par 1,37 Conès, Thanà, Amaloch. 37 E Rahuel
1Par 1,39
Dizon, Èser, Dizan. 39 E Joatan
1Par 2,6
angenrà Heszom e Hamule. 6 Zare
1Par 2,7
i Daran; e axí fóran V. 7 E Zamrí
1Par 2,9 8 E Ethan engenrà Azarias. 9 Hesrom
1Par 2,12
Selmon angendrà Baós, 12 Baós
1Par 2,19
muler qui era apellada Chayp e
1Par 2,22 angendrà de ella Segub. 22 E Segub
1Par 2,25 qui era lo primer anfant de Hesrom,
1Par 2,25
engendrà primerament Ram e puys
1Par 2,31 E Sàlep morí sens infans. 31 Ephaym
1Par 2,31
Jesí, Jesí angendrà Sesau, Sesau
1Par 2,42
angenrà primerament Mosà, Mosà
1Par 2,44 Tayphú, Ràcom, Jamma. 44 Jamma
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en la simplea de mon cor, he ofertes totes
en tot Israel, molt largament. 22 E aquell
en què ell regnà sobra lo pobla de Israel
en Jerusalem, XXXIII anys. 28 Él morí an
en lo libre de Samuel lo veent e an lo
en Israell o an tots los regnes de les
En Gabeon habitaren Angabeon, e lo nom de
En Gabelon [*] 36 lo seu primer fill
En aquel die féu Daviu príncep Asaph e sos
En aquell matex temps, vensé Daviu
En las seŀles dels portés de la part
En lo XL any del regna de Daviu fóran
En aquell any era lo quart mes Asaell,
Enanthot, 29 e Sabatoy de Soch, e Aloy de
enaxí que los fills de Moab fóran fets
enaxí que la casa de nostro Senyor fos
enaxí la archa de la amistanse de nostro
enaxí que él li donà pes d’ergent per
enaxí que aquesta pensa estia tostemps a
enaxí que ell guart los teus menements e
encara sobre lo pobla de Israel, tu eras
endemà éls oferíran lurs holocauts, ço és
Enell e sos frares, e fóran DC XC. 7 E
enfant e delicat, e la casa la qual yo ull
enfentà Jàrech, qui fo para de [*] Zochó.
enfentà un fill e apellà lo seu nom
enfora aqueles coses que yo he aparalades
engendrà Seth, e Seth angendrà Enoch, 2
engendrà Sabà, e Jullà e Sabatà, Regmà,
engendrà Sabba e Dedan. 10 E Hus engenrà
engendrà Ludín e Anamín, Laabín, Nephtoín,
engendrà Hus, Hul, Gòtor, Mòtoch. 18 E
engendrà Sale, e Sale engendrà Hèber. 19 E
engendrà Hèber. 19 E Hèber engenrà dos
engendrà Saba, Abidà, Dedan. 33 E Bidan
engendrà Eliphàs, Rauel, Jaús, Jalam,
engendrà Nàath, Sàtara, Saminà, Maasà. 38
engendrà Horí, Honnan. E Temnà fo germà de
engendrà Zamrí e Ethan e Eman, Cal i
engendrà Achor, qui torbà Israel e peccà
engendrà Geramael, Ram, Calubí. 10 E Ram
engendrà Obet, Obet angendrà Ysay, 13 Ysay
engendrà de aquela Hur. 20 E Hur angendrà
engendrà Jachir, e poseý XXIII ciutats en
engendrà primerament Ram e puys engendrà
engendrà Ymà, Aram, Asson, Achià. 26 E
engendrà Jesí, Jesí angendrà Sesau, Sesau
engendrà Holý. 32 E Jadà, frara de Samay,
engendrà Zip e Mererà, para de Hebron. 43
engendrà Sàraam, para de Jerchaam, Ràcom
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1Par 2,46
Haram, Mosà e Tezez. E Haram
1Par 2,49
Taranà. 49 Aph, para de Maddonà,
1Par 3,10
Abià, Abià angendrà Asà, Asà
1Par 3,11 Joram angendrà Occusimà, Occusimà
1Par 3,13
Acàs angenrà Etzechias, Etzechias
1Par 3,19 Jetemià, Samà, Nedennà. 19 Fadaquià
1Par 3,21
angendrà Rafahias, Rafahies
1Par 3,22 22 Sazanias, Semachies; Semequias
1Par 4,2
Hur, Subal. 2 Subal, de Requià,
1Par 4,8
anfentà Sàrrech, Iser, Am. 8 Chus
1Par 4,16
Elam angenrà Senès. 16 E Jaell
1Par 4,20 fo de la terra de Maquí. 20 E Simon
1Par 4,20
e Hennan engenrà Chilon. E Jesí
1Par 5,3
era lo primer angenrat de Israell,
1Par 6,5
Fineès angenrà Abisue. 5 Abisue
1Par 6,5
5 Abisue engendrà Bocrí, e Brocrí
1Par 6,11
Selamó en Jerusalem. 11 E Azarias
1Par 8,34
e Cisbaal. 34 Lo fill de Jonatàs
1Par 8,36
Almod e Azimoch e Azamrí, [*]
1Par 8,37
del qual és nat Elezà, lo qual
1Par 9,38 Chayús e Zacarias e Masolot. 38 [*]
1Par 1,6
e Tubal, Mòsoch, Tiràs. 6 E Gòmer
1Par 1,10
engendrà Sabba e Dedan. 10 E Hus
1Par 1,13
angenrà Capturín. 13 E Canaan
1Par 1,19
e Sale engendrà Hèber. 19 E Hèber
1Par 1,29
les generacions de aquests: Ismael
1Par 1,33
Saba, Abidà, Dedan. 33 E Bidan
1Par 1,34
34 Abram angenrà Isach, e Ysach
1Par 1,36
Jaús, Jalam, Corè. 36 Eliphats
1Par 1,38
Sàtara, Saminà, Maasà. 38 E Seÿr
1Par 1,40
fo germà de Johatan. 40 E Sobal
1Par 1,40
[*] Ebal, Sephí, Onayr. E Sebeon
1Par 1,41 E Annà angenrà Dizson. 41 E Dizson
1Par 1,42
e Seban, e Jetran, Caran. 42 E Àser
1Par 1,42
Balaam, Zarian, Jathan. E Dizsan
1Par 2,8
(ço és, que fo vedat). 8 E Ethan
1Par 2,32
Holý. 32 E Jadà, frara de Samay,
1Par 2,41 41 Salum angenrà Ycamià, Ycamià
1Par 2,50
de Calef. E Hur, qui fo primer,
1Par 3,15
Amon angendrà Josias. 15 Josias
1Par 3,19
Sorobabel, Semeý. Sorobabel
1Par 4,13
Othoniel e Sararayà. Othoniel
1Par 4,17
Gèter, Mèrech e Fèrech, e Gaalon;
1Par 4,20
engendrà Annon e Renà, e Hennan
1Par 4,24
e astegéran aquí. 24 Simeon
1Par 6,9 Sadoch angenrà Achimàs. 9 Achimàs
1Par 6,10
angendrà Joannàs. 10 Joannàs
1Par 6,11 E Azarias engendrà Amasias, Amasias
1Par 6,13
Seŀlum angendrà Helchias, Helcias
1Par 8,8
e angenrà Ozà e Abiüd. 8 E Saraim
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engendrà Joser. 47 Jadon angendrà Règon,
engendrà Sue, para de Maglennà e para de
engendrà Josefat, 11 Josefat angendrà
engendrà Johàs. 12 E Amasias, fill de
engendrà Manasès, 14 Manasès angendrà
engendrà Sorobabel, Semeý. Sorobabel
engendrà Ernan, Ernan angendrà Abdies;
engendrà Hacús e Gregal, Baaria, Naarià,
engendrà Geth, Geth angenrà Achim e Ley
engendrà Enòs, Sobohà e les cosinees de
engendrà Zib e Siphà e Serià e Asirael. 17
engendrà Annon e Renà, e Hennan engenrà
engendrà Joech e Bensoch. 21 Aquests són
engendrà Enoch e Phanú, Esrom, Carmín. 4 E
engendrà Bocrí, e Brocrí engendrà Ozí. 6
engendrà Ozí. 6 Ozí angendrà Zaraÿas,
engendrà Amasias, Amasias engenrà Achitop,
engendrà Mirabaal, e Mirabaal angendrà
engendrà Moasà, 37 e Moasà angenrà Banaà,
engendrà Asel. 38 E Asell hac VI fills per
engendrà Saminaà; aquets habitàran devant
engenrà Asenech e Erifan e Chogotmà. 7 E
engenrà Nomroch, e aquest comensà a éser
engenrà primerament Sidònem e Heteu, 14
engenrà dos fills: Jactan, Fàllech, e en
engenrà primerament Nabayot, e puys Cedar,
engenrà Ephac, Èfer, Henoch, [*] Aldaà.
engenrà Isahú e Jacob, qui és dit Israel.
engenrà Teman, Omer, Sephí, Jothan, Conès,
engenrà Johatan, Sobal, Sebeon, Anà,
engenrà Alaym, [*] Ebal, Sephí, Onayr. E
engenrà Ayà, Anà. E Annà angenrà Dizson.
engenrà Matan, e Seban, e Jetran, Caran.
engenrà Balaam, Zarian, Jathan. E Dizsan
engenrà His, Aram. 43 E aquets fóran los
engenrà Azarias. 9 Hesrom engendrà
engenrà Gèter, Johatan. E Gèster se morí
engenrà Alisamà. 42 [*] frare de Geremael,
engenrà de Efrata Soboal, para de
engenrà lo primer Joannan, lo segon
engenrà Meseŀlaní, Hanamian, Solomit, lur
engenrà Hachir e Mahonich. 14 Achir
engenrà Mariasà, Machí e Jesbà, para de
engenrà Chilon. E Jesí engendrà Joech e
engenrà Namien, Jamsim, Jarip, Jara, Saül.
engenrà Atzarias, Atzarias angendrà
engenrà Anarias. Aquest fo prevera e usà
engenrà Achitop, 12 Achitop angenrà
engenrà Azarias, 14 Azarias angendrà
engenrà en la regió de Moab depuys que ell
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1Par 8,11
en lurs compayes. 11 Mensim
1Par 8,33
33 E Her angendrà Sis, e Cis
1Par 8,36 Amàlech e Carrà a Accàs. 36 E Accàs
1Par 9,39
[*]. 39 Ner angenrà Cis, Cis
1Par 9,42
fóran [*] Màlech e Tarà. 42 E Azà
1Par 9,42 Amalaach e Zamoch e Zamrí, e Zamrí
1Par 9,36
Gabelon [*] 36 lo seu primer fill
1Par 26,4
de Obedom: Samaÿas fo lo primer
1Par 4,33
tots los carrés de aquestes villes
1Par 8,12
Misam e Santach. Aquest adifichà
1Par 1,1 Adam engendrà Seth, e Seth angendrà
1Par 1,2
Seth, e Seth angendrà Enoch, 2
1Par 2,18
apellada Asubà, de la qual angenrà
1Par 2,18
Asubà, de la qual angenrà Enoch, e
1Par 5,3
angenrat de Israell, engendrà
1Par 4,8
Sàrrech, Iser, Am. 8 Chus engendrà
1Par 15,27
VII taurs e VII moltons. 27
1Par 22,2
la terra de Israell fosen ajustats
1Par 22,2 de aquells hòmens qui talasen péres
1Par 6,49
Aron e sos fills aduyen e cremaven
1Par 26,29
defora per los fills de Israell a
1Par 19,10 part, an un camp. 10 E con Joab hac
1Par 5,9
terra que és sol ixent, là on hom
1Par 11,20
nafrats, i ell era lo pus anomenat
1Par 11,25
molt forts. 25 I ell era lo primer
1Par 12,4
de Gabaon, qui era lo pus fort
1Par 12,33
qui axíran a batalla e astaven
1Par 15,27
qui era príncep de la profecia
1Par 21,16 àngell de nostro Senyor qui astava
1Par 24,5
les unes e les altres compayas
1Par 28,17
la calitat de masura, ço és, un pes
1Par 13,5
Sider e de Agypta entrò alà on ell
1Par 11,11 Jesbaam, fill de Hetemoní, príncep
1Par 11,12 fill de son avonclo Eatoch, qui era
1Par 11,24
de Yoadè, qui era lo pus nomenat
1Par 11,25 entra XXX, emperò ell no era vengut
1Par 12,18 18 E asperit complí Abisay, qui era
1Par 4,43
e han astat aquí per aquels
1Par 5,9
hom entra an un desert e armitatga,
1Par 5,16
lurs e an tots los lochs de Saron
1Par 8,40
e havían molts fills e nebots
1Par 11,21
[*], emperò ell no era vengut
1Par 12,40
40 E aquests qui éran de prop
1Par 13,5
de Israell, de Sider e de Agypta
1Par 14,16
las hots dels feristeus de Gabeon
1Par 21,2
e nonbrats lo pobla, de Bersabe
1Par 9,18
e sos frares de Seŀlum [*]. 18
1Par 7,28
Batel ab lurs fills, e Noran astech
1Par 7,28
la part de orient e Gàser astech
1Par 9,18
per son dia en la porta del rey
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engenrà Achiop e Aphàal. 12 E los fills de
engenrà Saüll, e Saüll angenrà Jonatan e
engenrà Jonadà, e Jonedà angenrà Almod e
engenrà Saüll, Saüll angenrà Jonatàs e
engenrà Jerà; e Arà, Amalaach e Zamoch e
engenrà Moosà. 43 Moosà angenrà Baanà, e
engenrat Abdon, e Sus e Cis e Bàal e Ner e
engenrat, e Josudap lo segon, e Joachà fo
engir e antorn dentrò a Bàal. E aquesta fo
Eno e Loth e ses filles. 13 E Barà e
Enoch, 2 Enoch angendrà Cayinan, e Caynan
Enoch angendrà Cayinan, e Caynan angendrà
Enoch, e Enoch angendrà Jèfar, Sodab,
Enoch angendrà Jèfar, Sodab, Ardon. 19 E
Enoch e Phanú, Esrom, Carmín. 4 E Joell
Enòs, Sobohà e les cosinees de Aral, fill
Enperò, Daviu portava astolla e una
ensems. E ell astablí de aquells hòmens
ensems e que les pulisen, enaxí que la
ensens sobre l’altar de nostro Senyor, un
enseyar e a jutgar éls. 30 Dels fills de
entès e vehé que la batalla seria devant
entra an un desert e armitatga, entrò al
entra tots 21 e era lo pus nobla príncep
entra XXX, emperò ell no era vengut entre
entra XXX; e Jeremias e Jahiell e Johanan
entra les compayas ben savis an conbatra
entra los cantors. Daviu era ancara vestit
entra lo sell e la terra e tenia una
entra si per sorts, cor los prínceps del
entra la u lehó e l’altra. E·trasí ell
entrà en Mach, per ço que ell amenàs la
entre XXX; aquest levà la sua lanse sobre
entre tres hòmens poderosos. 13 E aquest
entre tres molt forts. 25 I ell era lo
entre tres, e Daviu posà aquell a la sua
entre XXX prínceps, e dix a Daviu: –Nós
entrò al die de huy. 5,Tit 1 Rubèn fo lo
entrò al flum qui és apellat Eufratren,
entrò als térmens seus. 17 E tots aquests
entrò a C L mília. Tots aquests fóran
entrò alls tres [*]. 22 E Beneniab, fill
entrò a Issachar e Zabulon e a Naptalín
entrò alà on ell entrà en Mach, per ço que
entrò a Gàtzara. 17 E lo nom de Daviu fo
entrò a Dan, e aportats lo nonbre a mi que
Entrò aquel tems en la porta del rey ells
envers la part de orient e Gàser astech
envers occident, e sos fills astegéran en
envers orient. Aquells qui éran dels fills
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1Par 21,4 obtench açò. E com Joab axí defora, environà tot lo pobla d’Israell, e
1Par 1,33
Abidà, Dedan. 33 E Bidan engenrà Ephac, Èfer, Henoch, [*] Aldaà. Tots
1Par 8,18
E Gesemari e Eslias e Joab, fill de Ephal, 19 e Jachim e Zebrí e Zaudí 20 e
1Par 2,30
Molip. 30 Nadap angendrà Sàlep, Ephaym. E Sàlep morí sens infans. 31
1Par 2,31
E Sàlep morí sens infans. 31 Ephaym engendrà Jesí, Jesí angendrà Sesau,
1Par 5,24
de la casa de lur perentia: Èpher, Jessí, Ebell, [*] Jeremià, Adonià,
1Par 7,21
son fill; e los hòmens de Get d’ equèn auciéran aquells, cor ells vengéran
1Par 13,6
an Judea, per ço que aportasen d’ equèn la archa de nostro Senyor Déu qui
1Par 6,15
e Jerusalem, lavòs Josadech exí d’ equí. 16 Aquests fóran los fills de Leviy:
1Par 21,15
e dix-li: –Basta, huymés ces d’ equí avant la tua mà. E l’àngell de
1Par 23,26
fills de Leviy que ells porten d’ equí avant lo tebernacle ne tots los seus
1Par 1,32 32 E Abram angenrà de Sechurà, qui era concupina sua, Samran, Jetsan, Midan,
1Par 2,3
és a seber, Her, Onam, Selà. E Her era lo magor e fou mal devant nostro
1Par 2,4
-lo. 4 E él angenrà de Tamar, qui era se nora, Zàram e Fares. E axí fóran
1Par 2,18
fill de Hesrom, pres muler qui era apellada Asubà, de la qual angenrà
1Par 2,19
morta Asubà, pres altra muler qui era apellada Chayp e engendrà de aquela
1Par 2,25
para de Tachue. 25 Ismael, qui era lo primer anfant de Hesrom, engendrà
1Par 4,4
Èser angendrà Hossà e [*] Hur, qui era lo primer angenrat [*], para de
1Par 4,18
de Estamó. 18 E la sua mara, qui era apellada Judayà, enfentà Jàrech, qui
1Par 5,1
-ho als fills de Josep, qui era son germà, aytanbé fill de Israell; e
1Par 5,2
axí com a magor. 2 Emperò Judas era molt pus fort de tots sos germans, e
1Par 5,3
molts prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui era lo primer angenrat de Israell,
1Par 5,7
seus frares e tota la perentia qui era nonbrada per conpayes sues havían per
1Par 5,10
la terra de Galaad. 10 E com Saül era viu geregaven contra los agarrenchs e
1Par 6,38
e Ysaar, de Cahat; e Cahat, qui era fill de Leví, qui era fill de Israel.
1Par 6,38
e Cahat, qui era fill de Leví, qui era fill de Israel. 39 E era Asaph, son
1Par 6,39
Leví, qui era fill de Israel. 39 E era Asaph, son frare, qui astava a la [*]
1Par 6,49
en tota la obra e en tot quant era obs al sante sentorum, per ço que
1Par 7,23
lo nom de aquel Benà, per ço cor era nat en los mals de la sua cassa. 24 E
1Par 9,20
20 E Finès, fill de Eleazar, era duch [*] devant nostro Senyor. 21 E
1Par 9,21
21 E Zacarias, fill de Mosolam, era porter de la porta del tebernacle del
1Par 9,31
angenrat de Seŀlum, fill de Corè, era prebost de totes les coses qui éran
1Par 10,4
ascuder no volch fer açò, cor ell era trop aspeventat per pahor. Donchs Saül
1Par 10,5
vist asò, so és a saber, que Saül era mort, él atresí se lexà caher sobra la
1Par 10,12
an Jabès, desots un roura qui era an Jabès, e degunàran set dies. 13
1Par 11,9
profitava e crexia, e nostro Senyor era ab ell. 10 Aquests són los prínceps
1Par 11,12
fill de son avonclo Eatoch, qui era entre tres hòmens poderosos. 13 E
1Par 11,13 batalla, e lo camp de aquella regió era ple de ordi, e lo pobla era fuyt
1Par 11,13
regió era ple de ordi, e lo pobla era fuyt denant los feristeus. 14 Aquests
1Par 11,15
develàran a la pedra en què era Daviu, de prop la cova de Adolam. E,
1Par 11,16
en la vall de Rafaÿm, 16 e Daviu era an lo defaniment e an la astació dels
1Par 11,16
e an la astació dels feristeus e era an Batlem, 17 e desigava aygua e dix:
1Par 11,17
de la sisterna de Batlem, la qual era a la porta! 18 E levores anàran III
1Par 11,18 aygua de la sisterna de Batlem, qui era prop la porta, e portaren-na a Daviu
1Par 11,20
forts. 20 Abisay, frare de Joab, era príncep dels tres, i ell levà la sua
1Par 11,20 sua lance contra CCC nafrats, i ell era lo pus anomenat entra tots 21 e era lo
1Par 11,21 era lo pus anomenat entra tots 21 e era lo pus nobla príncep [*], emperò ell
1Par 11,21
nobla príncep [*], emperò ell no era vengut entrò alls tres [*]. 22 E
1Par 11,22 [*]. 22 E Beneniab, fill de Johadè, era molt fort, lo qual havia fetes moltes
1Par 11,24
feia Beneÿas, fill de Yoadè, qui era lo pus nomenat entre tres molt forts.
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1Par 11,25
1Par 11,25
1Par 12,3
1Par 12,4
1Par 12,8
1Par 12,9
1Par 12,14
1Par 12,14
1Par 12,18
1Par 12,23
1Par 12,28
1Par 12,40
1Par 13,9
1Par 14,2
1Par 14,8
1Par 15,13
1Par 15,22
1Par 15,22
1Par 15,27
1Par 15,27
1Par 16,5
1Par 16,39
1Par 18,10
1Par 18,15
1Par 18,15
1Par 18,16
1Par 18,17
1Par 19,14
1Par 19,16
1Par 19,16
1Par 19,16
1Par 20,3
1Par 20,5
1Par 20,6
1Par 20,6
1Par 21,15
1Par 21,21
1Par 21,22
1Par 21,28
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entre tres molt forts. 25 I ell
lo primer entra XXX, emperò ell no
de Saüll, dels fills de Bengamín, 3
de Oth; 4 e Samaÿas de Gabaon, qui
tenían ascut e lanse, e lur care
cabirolls en les muntayas. 9 E Èser
Gat prínceps de la host; lo manor
era sobre C cavalés e lo magor
18 E asperit complí Abisay, qui
host qui vengéran a Daviu con ell
mília DCC hòmens. 28 E Sadoc, qui
a tot abastament, cor gran goix
sostengés la archa, cor lo bou, qui
pobla de Ysraell e que lo seu regna
feristeus hagéran oyit que Daviu
e per ço com nós fèyem cosa qui no
príncep dels fills de Leví,
per cantar dolç cant, cor ell
e los cantors, e Cohenias, qui
profecia entra los cantors. Daviu
Asaph lo príncep, Azacaries, qui
de nostro Senyor en un alt loch qui
e vensut Adàdag, cor lo rey Tou
pobla. 15 E Joab, fill de Servià,
príncep. E Josefat, fill de Aliüd,
Abitamar, éran preveres. E Isfusan
17 E Benaÿas, fill de Joadè,
plau. 14 Donchs Joab e lo pobla qui
16 E com lo asiriench vehé que ell
qui éran oltra lo flom. E Safat hi
príncep de la cavaleria de Adàdag,
3 E manà-se’n lo pobla qui
geteu, lo fust de la lansa del qual
esdevench an Geth, en le quall
ansems n’havia XXIIII. E aquell
de nostro Senyor estava prop la
vist, ell axí a ell a carrera de la
a ell: –Dóna a mi lo loch de la tua
nostro Senyor hac ell axoyit en la
per pregar a nostro Senyor, cor ell
fóran fills de Semeý. 11 E Élech
de Leví. E descrisch una casa qui
menà. 20 E Subael, fill de Jedià,
fills de Amram [*]. 21 E Jesias
E servían a aquell offici que
9 La primera sort exí a Josep, qui
les portes. 14 Donchs la sort qui
caech a Samaÿas, e la sort qui
asdevench a Zacarias, son fill, qui
discret, 15 e la tersa part qui

SEVILLA: 1PAR

era lo primer entra XXX, emperò ell no era
era vengut entre tres, e Daviu posà aquell
era príncep Abiàcer e Joaber, fills de
era lo pus fort entra XXX; e Jeremias e
era axí com a cara de lehó i éran pus
era príncep e Obdias lo segon, Aliap lo
era sobre C cavalés e lo magor era sobre M
era sobre M cavalers. 15 Aquests són
era entre XXX prínceps, e dix a Daviu:
era an Habron, per ço que ells
era infant de nobla joventut e príncep de
era a tot lo pobla de Israell. 13,Tit 1
era jova e seltant, havia un poch
era axelsat [*]. 3 E pres altres mulers en
era untat en rey sobre tot lo pobla de
era a nós leguda. 14 Donchs los preveres e
era astablit sobre la profecia per cantar
era molt savi. 23 E Baraquias e Bolencanà
era príncep de la profecia entra los
era ancara vestit de una vestidura de lin
era lo segon a ell. Astablí Ahiell e
era an Gabeon, 40 per oferir sacrificis a
era anamich de Adàdag. 11 E lo rey Daviu
era sobra tota la sua host príncep. E
era sobra los notaris. 16 E Sadoch, fill
era ascrivà. 17 E Benaÿas, fill de Joadè,
era sobre sells de les legions dels
era ab ell anàran contra los asirienchs a
era astat vensut per los fills de Israell,
era príncep de la cavaleria de Adàdag, era
era duch de aquells. 17 E com açò fou
era an aquella, e féu pasar sobre ells
era axí gros com lis de texidor. 6 E altra
era un homa [*] qui havia VI dits en
era del linatga de Rafaÿm. 7 E aquest
era de Ornan jebuseu. 16 E Daviu lavà los
era e anclinà’s an terra e adorà-lo. 22
era, per ço que yo adifich en aquela un
era de Ornan jebuseu, él sacrificà aquí
era astat aspeventat de trop gran pahor,
era lo primer e Zizà lo segon; e Jaús e
era sobra totes les altres dels fills de
era príncep dels fills de Leví qui éran
era príncep dels fills de Tobias. 22 E
era a ells asignat. 2 Dels fills de Asaf
era de Asaf; e la segona, a Golias e a sos
era de la part devés orient caech a
era devers tremuntana se asdevench a
era molt savi e molt discret, 15 e la
era devers mixjorn se asdevench a Bededom
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1Par 26,15
en la quall partida de la cassa era lo consell dels vells. 16 Sefinà e
1Par 26,17
agilló estaven IIII e [*], là on era lo consell astaven dos e dos. 18 En
1Par 26,20
de Corrè e de Merarí. 20 E Echias era sobra los tressaus de la casa de
1Par 26,24
fill de Gerson, fill de Musi, era [*] del tresor. 25 E son frara
1Par 26,29
Lemich e per son frara. 29 Senias era sobra los fills de Isaart, e sos fills
1Par 27,1
axían cascun mes de l’any, là on era cascun era sobra XXIIII mília hòmens.
1Par 27,1
mes de l’any, là on era cascun era sobra XXIIII mília hòmens. 2 Siboaam,
1Par 27,2 hòmens. 2 Siboaam, fill de Sabdiel, era sobra la primera compaya en lo primer
1Par 27,3
sots ell XXIIII mília hòmens. 3 E era dels fils de Fares e príncep de tots
1Par 27,5
Beneas, fill de Joadès, lo prevera, era duch de la tersa compaya en lo ters
1Par 27,6
mília hòmens. 6 Aquest Beneas era molt fort homa antra XXX e era sobra
1Par 27,6
era molt fort homa antra XXX e era sobra XXX. E Zadap, son fill, era
1Par 27,6
e era sobra XXX. E Zadap, son fill, era sobra la sua compaya. 7 En aquell any
1Par 27,7
la sua compaya. 7 En aquell any era lo quart mes Asaell, frare de Joab, e
1Par 27,7
de Joab, e Zabadias, son fill, era aprés de ell, e havían an lur compaya
1Par 27,8
hòmens. 8 Samahoth de Zezaares era lo V príncep en lo V mes, e havia an
1Par 27,9
9 Lo VI príncep an lo VI mes era Hyram, fill de Accès de Tachnà, e
1Par 27,10
10 Lo VII príncep e lo VII mes era Helas de Faŀló, dels fills de Efraÿm,
1Par 27,11
11 Lo VIII príncep en lo VIII mes era Sobocar de Hasach, del linatge de
1Par 27,13
13 Lo X príncep en lo X mes era Maray, de Nerofat, del linatga de
1Par 27,14
14 Lo XI príncep en lo XI mes era Beneÿas de Faracot, dels fills de
1Par 27,15
15 Lo XII príncep en lo XII mes era Hoaldià de Netofat, del linatga de
1Par 27,16
a seber, sobra los fills de Rubèn, era Aliàtzer duch de Zecrí; sobre los
1Par 27,16 de Zecrí; sobre los fills de Simeon era duch Safarias, fill de Maachà; 17
1Par 27,17
Maachà; 17 sobre los fills de Leví era duch Hasabias, fill de Tamel; sobre
1Par 27,17
de Tamel; sobre los fills de Aron era príncep Sadoch; 18 sobra los fills de
1Par 27,18
Sadoch; 18 sobra los fills de Judà era príncep Eliüd, frara de Daviu; sobre
1Par 27,18
Daviu; sobre los fills de Yssachar era príncep Amrí, fill de Micael; 19 sobre
1Par 27,19
19 sobre los fills de Sebulon era príncep Yesmeÿas, fill de Abdias;
1Par 27,19
Abdias; sobre los fills de Neptalín era príncep Jeramuth, fill de Oziel; 20
1Par 27,20 Oziel; 20 sobre los fills de Efraÿm era príncep Ozee, fill de Ozazín; sobre lo
1Par 27,20
sobre lo mix trip de Manasès era príncep Joell, fill de Fadaÿas; 21 e
1Par 27,21 los mix trip de Manasès en Galaad era príncep Jaddó, fill de Zacarias; sobra
1Par 27,21
sobra los fills de Benjamín era príncep Josiell, fill de Abner; 22
1Par 27,22 de Abner; 22 sobre los fills de Dan era príncep Ezriel, fill de Jeroam.
1Par 27,25
de Adiel, e Jonetan, fill de Ozias, era sobre aquels tresaus qui éran an les
1Par 27,26
torres. 26 E Ozií, fill de Chelup, era sobra las obres groses e sobre los
1Par 27,27
la terra; 27 e Samaÿas de Romath era sobre los leuradors de las viyas, e
1Par 27,27
de las viyas, e Zebdias de Aphot era sobra los selers del vin. 28 E Balanam
1Par 27,28 del vin. 28 E Balanam de Gadarith era sobra los olivars e sobre las figeras
1Par 27,28
qui éran en los camps, e Joàs era sobre las cambres on astava l’oliy.
1Par 27,29
l’oliy. 29 E Saratiar de Saran era prebost sobre las bístias qui pexían
1Par 27,29
an Sarona; e Safat, fill de Adlí, era sobra los bous qui éran en las valls.
1Par 27,30 en las valls. 30 E Ubill de Ysmaeel era sobra los camels. E Jaadias de
1Par 27,30 los camels. E Jaadias de Meronath era sobra los àsens. 31 E Jasís de Agaren
1Par 27,31
los àsens. 31 E Jasís de Agaren era sobra los bous. Tots aquests fóran
1Par 27,32
32 E Jonatan, avonclo de Daviu, era conseller e hom poderós e savi, hom
1Par 27,33
ab los fills del rey. 33 E Citòfell era conseler del rey, e Cuchí de Araach
1Par 27,33 conseler del rey, e Cuchí de Araach era amich del rey. 34 E aprés Achitòfel
1Par 27,34
fill de Beneÿas, e Abiatar. E Joab era príncep de tota la host del rey.
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1Par 29,3
en lo templa de mon Déu de ço qui
1Par 29,28
anys. 28 Él morí an bona valea, e
1Par 4,42
en lo munt de Sir D hòmens. I
1Par 4,42
Naarias, Raphaÿas, Oziel, qui
1Par 4,43
e auciéran tots aquels qui aquí
1Par 4,43
aquels qui aquí éran romasos, qui
1Par 5,18
meytat dell trip de Manassès, qui
1Par 5,18
e sabien bé batallar e conbatre,
1Par 5,20
los agerenchs e aquells qui
1Par 5,21
e tota lur roba e·ls camells, qui
1Par 5,23
dentrò al munt de Hermon, cor ells
1Par 6,48
de aquests fóran levites, qui
1Par 6,55
alçàrias e aquels mases qui hi
1Par 6,57
e Lempnan e los lurs masos qui hi
1Par 6,61
61 E donaren als fills de Cahat qui
1Par 6,66
[*], 66 axí com aqueles qui
1Par 6,70
lochs, ço és a seber, a aquells qui
1Par 6,77
lochs. 77 E als fills de Merarí qui
1Par 7,2
dies de Daviu XXII M DC, qui tots
1Par 7,5
frares e tot lur linatga de Ysachar
1Par 7,5
molt forts hòmens per combatre i
1Par 7,6
mília. 6 Los fills de Bengamín
1Par 7,7
Jadiel, los tres. 7 Fills de Bella
1Par 7,9
e fóran molt forts per a batalles e
1Par 7,11
aquests fóran fills de Jadiel, i
1Par 7,11
i éran prínceps de lur linatga, i
1Par 7,11
i éran molt forts hòmens, e
1Par 7,12
a batalla. 12 Asafan e Hafasan
1Par 7,40
de duchs. Lo nonbre de aquells qui
1Par 7,40
aquells qui éran covinents a batala
1Par 9,18
del rey envers orient. Aquells qui
1Par 9,22
alets en portés per portes, qui
1Par 9,26
tot lo nonbre dels portés, e
1Par 9,28
temps. 28 De aquell metex linatge
1Par 9,28
los vaxells, cor tots los vaxells
1Par 9,29
lur crehensa les coses del sentuari
1Par 9,31
era prebost de totes les coses qui
1Par 9,32
E los fills de Cahat, lurs frares,
1Par 10,8
les despules de aquells qui
1Par 11,4
an Jerusalem, ço és, an Jebús, un
1Par 12,1
a Saüll, fill de Cis; tots ells
1Par 12,8
care era axí com a cara de lehó i
1Par 12,15
e tots aquests qui fusquéran, qui
1Par 12,20 e Josabad e Eliú e Selaquí. Aquets
1Par 12,21
a Daviu contra los ladres, cor tots
1Par 12,25 de Simeon, VII mília [*] hòmens qui
1Par 12,30 Efraÿm n’hi hach XX mília DCCC i
1Par 12,32
32 E dells fills de Ysachar, qui
1Par 12,35
e lansa. 35 E los fills de Dan qui
1Par 12,37 fóran XXXX mília. 37 E aquells qui

SEVILLA: 1PAR

era meu pròpiament, enfora aqueles coses
era ple de dies e de riqueses e de glòria.
éran los lurs prínceps Phalsias, Naarias,
éran fills de Jezí, 43 e destrovíran e
éran romasos, qui éran ascampats als
éran ascampats als amolechites, e han
éran batalés e portaven armes, lanses e
éran XLIIII mília DDCC LX hòmens, qui tots
éran ab ells, cor ells apellàran Déus con
éran V mília, e preséran CCC L mília
éran fort molts. 24 E aquests fóran los
éran ordonats a tot lo ministeri del
éran angir e antorn, 56 e donaren los
éran de prop, 58 Jèter e Tramó, ab los
éran romasos, de lur cognació e parentia X
éran dels fills de Cahat, e fóran las
éran romasos de la cognació dells fills de
éran romasos del trip de Zebulon, Remonó,
éran hòmens forts. 3 Aquests foren fills
éran molt forts hòmens per combatre i éran
éran per nonbra LXXXVII mília. 6 Los fills
éran Bela e Bèther e Jadiel, los tres. 7
éran Escom e Ozí e Oriell e Germoth,
éran XXII mília e CC. 10 Los fills de
éran prínceps de lur linatga, i éran molt
éran molt forts hòmens, e éran per nonbra
éran per nonbra de XVII mília e CC, e
éran fills de Baÿm, fill de Ader. 13 Los
éran covinents a batala éran XXVI mília.
éran XXVI mília. 8,Tit 1 Bengamín
éran dels fills de Leví fóran 19 Seŀlum,
éran CC XX, e aquests fóran descrits en
éran sobra ells e gordaven las finestres e
éran aquells qui gordaven los vaxells, cor
éran guardats per nonbre e hom los prenia
éran posats sobra la cèmolla e sobra lo
éran frites en paeles. 32 E los fills de
éran sobre los pans del santificament e
éran morts e atrobàran Saül e sos fills,
éran los gebuseus, qui habitaven en la
éran molt forts hòmens e nobles
éran pus correns que cabirolls en les
éran an la part de orient e devés ponent.
éran prínceps dels cavalers de Manasès. 21
éran hòmens molt forts e fóran fets
éran molt forts a conbatra. 26 E dels
éran trop forts hòmens e anomenats en lur
éran hòmens molt savis e sabien conèxer
éran aparalats a la batalla fóran XXVIII
éran detràs flum Jordà, so és a seber,
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del trip de Manasès, de aquells qui
hòmens. 38 Tots aquests hòmens
E totes las romenilles de Israel
havían aparalat. 40 E aquests qui
e Bededom e Jeiel, los quals
quals éran portés. 19 E los cantós
savi. 23 E Baraquias e Bolencanà
Senyor, e Obededom e Camians
atrasí de Sabat e de Semín, qui
e Achimàlech, fill de Abitamar,
de la ciutat. E los reys qui hi
e féu venir los sirienchs qui
los servens de Adàdag vehéran que
nats caygéran anclinats an terra, i
vist l’àngell, e IIII e fills qui
havia fet e [*] [d]ells holocauts
e los prínceps de la casa de Déu
era príncep dels fills de Leví qui
lur templa de nostro Senyor; e ells
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e sos fills e sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
e a sos fills e a sos frares, qui
prebots de lurs compayas, cor ells
frares fóran molt forts hòmens, i
astàvan quatra en la carrera e axí
los fills de Isaart, e sos fills
frares; fóran hòmens molt forts i
Jaser Galaad. 32 E lurs frares, qui
e per açò lo nonbre de aquells qui
Ozias, era sobre aquels tresaus qui
los olivars e sobre las figeras qui

SEVILLA: 1PAR

éran savis e discrets an conbatra fóran C
éran conbatadors e esperegats [*] ab
éran de un metex cor, que Deviu fos fet
éran de prop entrò a Issachar e Zabulon e
éran portés. 19 E los cantós éran Hamar i
éran Hamar i Asaf e Atan, sonans ab sembes
éran portés de la archa. 24 E Sebonias e
éran portés de la archa. 25 Donchs Daviu e
éran ciutats de Adàdag, molt aram, del
éran preveres. E Isfusan era ascrivà. 17 E
éran venguts per aydar a ells astegéran a
éran oltra lo flom. E Safat hi era príncep
éran sobrats per los fills de Israel, ells
éran vestits de salicis. 17 E dix Daviu a
éran ab ell, ells se amagàran, cor an
éran en aquela tempestat en una alta
éran aytanbé de la casa de Aleatzar com
éran astats romasos e dels fills de Amram
éran depertits en cenbes e an seltiris e
éran XII; 10 e la tersa, a Sacur e a sos
éran XII; 11 e la quarta, a Isaý e a sos
éran XII; 12 e la V ª, a Natanias e sos
éran XII; 13 e la VI ª, a Bocian e a sos
éran XII; 14 e la VII, a Israalà e a sos
éran XII; 15 e la VIII, a Ysaÿas e a sos
éran XII; 16 e la VIIII ª, a Machanias e a
éran XII; 17 e la X, a Samaÿas e a sos
éran XII; 18 e la XI, a Esrael e a sos
éran XII; 19 e la XII, a Sabias e a sos
éran XII; 21 e la XIIII, a Machatias e a
éran XII; 22 e la XV, a Jerimoth e a sos
éran XII; 23 e la XVI, a Hananias, e a sos
éran XII; 24 e la XVII, a Jesbotase e a
éran XII; 25 e la XVIII, a Hananí e a sos
éran XII; 26 e la XIX ª, a Melqui e sos
éran XII; 27 e la XX, a Eliath e a sos
éran XII; 28 e la XXI, a Othir e a sos
éran XII; 29 e la XXII, a Godolias e a sos
éran XII; 30 e la XXIII, a Maziüth e a sos
éran XII; 31 e la XXIIII, a Romanathiser e
éran XII. 26,Tit 1 Lo departiment [*]
éran molt forts hòmens. 7 Donchs, los
éran XVIII. 10 De los fills de Hozà, ço és
éran de dos an dos per lurs seles. 19
éran sobre les obres qui·s fèyan sobra la
éran M DCC. Aquests fóran sobra lo pobla
éran de molt fort adat, e fóran dos mília
éran astats nonbrats no fo aportat an los
éran an les ciutats e an les viletes e an
éran en los camps, e Joàs era sobre las
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1Par 27,29
de Adlí, era sobra los bous qui éran en las valls. 30 E Ubill de Ysmaeel
1Par 27,32
Él e Jael, fill de Hachamon, éran ab los fills del rey. 33 E Citòfell
1Par 28,1
e los senescals e aquels qui éran sobra les riqueses e les posecions
1Par 28,1
los poderosos e los molt forts qui éran an la host de Jerusalem. 2 Com lo rey
1Par 28,17
e a les ampoles e als ansensós qui éran d’aur molt pur e als lehonets d’
1Par 11,2
encara sobre lo pobla de Israel, tu eras aquel qui manaves e remenaves lo
1Par 15,13
con nos ferí, per ço con no hy érats vós presens, e per ço com nós fèyem
1Par 19,6
pobla tremeséran mil tallens d’ ergent per logar a lur obs de Masopotònia
1Par 22,14
talens d’aur e mil mília talens d’ ergent. E lo càrec de l’aram e del ferro
1Par 28,15
enaxí que él li donà pes d’ ergent per diversitat de masura de cascun
1Par 28,16
donà argent a les altres taules d’ ergent; 17 e donà a les culeres e a les
1Par 9,14
fo Samayà, fill de Hasub, fill de Ericham, fill de Hecebon; dels fills de
1Par 1,6 Tiràs. 6 E Gòmer engenrà Asenech e Erifan e Chogotmà. 7 E Janan angenrà Elizà
1Par 3,21
Rafahias, Rafahies engendrà Ernan, Ernan angendrà Abdies; Abdies,
1Par 3,21 Rafahias, Rafahies engendrà Ernan, Ernan angendrà Abdies; Abdies, Sesanias.
1Par 21,18
un altar a nostro Senyor en la erra de Ornan jebuseu. 19 Ladonchs Daviu
1Par 21,20
temps ell batia son forment en se erra. 21 Donchs, com Daviu fo vengut a
1Par 1,27
Nachor, Tere, 27 Abram: aquest és Abraam. 28 Abram angenrà Isach e
1Par 1,34
e Ysach engenrà Isahú e Jacob, qui és dit Israel. 35 E Ezaú engendrà Eliphàs,
1Par 1,48
regnà per ell Saül de Robooth, qui és posade de prop la aygua. 49 E com fo
1Par 2,3
de la filla de Sue cananita, so és a seber, Her, Onam, Selà. E Her era lo
1Par 2,7
e peccà en ledronici de vet (ço és, que fo vedat). 8 E Ethan engenrà
1Par 4,3
angenrà Achim e Ley [*]. 3 Aquest és lo litnatge de Etan e de Jesrael e de
1Par 5,9
9 E habità an la terra que és sol ixent, là on hom entra an un desert
1Par 5,9
e armitatga, entrò al flum qui és apellat Eufratren, per ço com ell havia
1Par 6,70
Helan ab tots los lurs lochs, ço és a seber, a aquells qui éran romasos de
1Par 6,71
del trip de Manasès, Gaulon, qui és an Basan, e Asteroth ab los lurs lochs.
1Par 6,76
E del trip de Naptalín, Cedes qui és an Galilea, Hamon, Cariacarim ab tots
1Par 6,78
Gericó, de la part de Jordà qui és anvers orient, delà al trip de Rubèn,
1Par 7,15
Maquir donà mulers a sos fills, ço és, a Hapim e a Pulphim e a Safan, e hac
1Par 7,18
fo regina e anfentà un bel homa, so és, Abiàser, e depuys Moolà. 19 Los fills
1Par 8,37
del qual fo fill Rafayà, del qual és nat Elezà, lo qual engendrà Asel. 38 E
1Par 9,1
de Israell [*] la suma de aquells és ascrita an los libres dels reys de
1Par 9,24
alcuna part dels IIII vens, ço és, a levant e a ponent e a tremuntana e a
1Par 10,5
E con son ascuder hac vist asò, so és a saber, que Saül era mort, él atresí
1Par 10,11
hagéran oïyt dir açò, ço és a seber, què los feristeus havían fet
1Par 11,4
se n’anàran an Jerusalem, ço és, an Jebús, un éran los gebuseus, qui
1Par 11,5
pres la torra de Sion, la qual és la ciutat de David. 6 E ell dix: –Aquel
1Par 11,11
als fills de Israell. 11 E aquest és lo nonbre dells forts hòmens de Daviu:
1Par 11,22 en Capsael. Él aucís dos hòmens, ço és, Aziell e Moab, e él devellà e aucís lo
1Par 12,23
axí com host de Déu. 23 Aquest és lo nonbre dels prínceps de la host qui
1Par 12,37
qui éran detràs flum Jordà, so és a seber, dells fills de Rubèn e de Gat
1Par 13,6
de Déu de Chariacharim. 6 [*] qui és an Judea, per ço que aportasen d’equèn
1Par 14,15
tu axiràs a la batalla, cor Déus és axit per ço que ell destrua las hots
1Par 15,2
2 Ladonchs dix Daviu: –No és cosa leguda que la archa de Déu sia
1Par 15,5
fo príncep Uriell, e sos frares, ço és, de C XX. 6 E dells fills de Merarí fo
1Par 15,6
fo príncep Asaà, e sos frares, ço és a seber, de CC XX. 7 E dells fills de
1Par 15,7
fo príncep Joell, e sos frares, ço és, de C XX. 8 E dells fills de Alisafam
1Par 15,8
príncep Sameÿas, e sos frares, ço és a seber, de CC. 9 Dels fills de Hebron
1Par 15,9
fo príncep Eliel, e sos frares, ço és a seber, de LXXX. 10 Dels fills de
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1Par 15,10
1Par 15,11
1Par 15,12
1Par 15,16
1Par 16,5
1Par 16,14
1Par 16,25
1Par 16,33
1Par 16,34
1Par 16,34
1Par 16,41
1Par 17,1
1Par 17,2
1Par 17,16
1Par 17,17
1Par 17,20
1Par 17,20
1Par 17,21
1Par 17,24
1Par 19,13
1Par 20,6
1Par 21,3
1Par 21,5
1Par 22,1
1Par 22,1
1Par 22,5
1Par 22,7
1Par 22,14
1Par 22,14
1Par 22,18
1Par 22,18
1Par 22,19
1Par 23,6
1Par 23,13
1Par 24,3
1Par 24,4
1Par 24,23
1Par 25,7
1Par 26,7
1Par 26,10
1Par 26,16
1Par 27,16
1Par 28,17
1Par 29,1
1Par 29,1
1Par 29,1
1Par 29,2
1Par 29,4
1Par 29,11
1Par 29,11

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

príncep Aminadap, e sos frares, ço
preveres, e los fills de Leví, ço
Senyor Déu de Israell al loch qui
frares cantós an orges de cant, so
lo Senyor Déus de Israell, 5 ço
són los seus alets. 14 Cor ell
meravellas, 25 cor nostro Senyor
landa denant nostro Senyor, cor ell
«Comfesats a nostro Senyor, cor ell
ell és bo, cor la sua misericòrdia
Senyor, cor la misericòrdia sua
e la archa [*] de nostro Senyor
són an ton cor, cor nostro Senyor
–O, Senyor Déus, e què són yo, qual
casa de ton serfs en lo temps qui
fosen conegudes. 20 O, Senyor, no
no és nul hom senblant a tu, e no
nostres orelles. 21 E qual altra
compayes e de les virtuts, aquel
nostro Senyor fase a aquell so qui
qui havia VI dits en cascuna mà, ço
pobla més an sent dobles que ara no
a Deviu lo nonbra de aquells (ço
22,Tit 1 Daviu dix: –Aquesta
casa de nostro Senyor, aquest altar
5 E Daviu dix: –Salamó, mon fill,
a Sellamó: –[*] de la mia volentat
E lo càrec de l’aram e del ferro
no pot éser comptat, cor lo nonbra
–dix ell–, que lo Senyor nostro Déu
nostres mans, e que tota la terra
mesos an la archa e an la casa qui
partí a ells per lurs oficis, ço
servir en los sans dels sans, so
3 E Daviu departí aquells, so
Ytamar, e ell departí aquells, ço
[*]. 23 E Jerian, son fill, ço
lo cant de nostro Senyor, ço
frares fóran hòmens molt forts, so
XVIII. 10 De los fills de Hozà, ço
hom a la carrera de la pugada, e
16 Sobre los trips de Israel, ço
segons la calitat de masura, ço
ha elet Salamó, mon fill, qui
és ancara infant e tenra, e la obra
e la obra és gran e la habitació no
despeses de la casa de mon Déu, ço
he aparalades a la santa casa, 4 ço
e sens fi. 11 Senyor, la grenesa
la terra són tuas. Senyor, lo regna
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és a seber, de C XII. 11 E Daviu apellà
és, Uriell, Esaayà, Joell, Saminà, Eliell
és a ella aparalat, 13 per ço que no·ns
és a seber, en rautes e an arpes e an
és, Asaph lo príncep, Azacaries, qui era
és lo Senyor nostro Déu, los seus
és gran, e molt loable, e aspeventabla
és vengut jutgar la terra.» 34 «Comfesats
és bo, cor la sua misericòrdia és an lo
és an lo setgla, 35 e deyts: “O, Déu
és perdurablament. 42 E asteblí Heman e
és desots las pells. 2 E Natan dix a
és ab tu. 3 Donchs nostro Senyor parlà
és la mia casa, que tu has donades a mi
és asdevenidor e has mi fet esgardabla
és nul hom senblant a tu, e no és altre
és altre Déu sinó tu, de tots aquells que
és axí com lo teu pobla de Israell? Una
és lo Déu de Israell, e la casa de Daviu,
és bo devant ell e so qui li plau. 14
és, antra tots ansems n’havia XXIIII. E
és. Donchs, senyor meu, no són tots tos
és, dels fills d’Israell). E fou trobat
és la casa de nostro Senyor, aquest altar
és an holocaust en lo pobla de Israell. 2
és ancara petit enfant e delicat, e la
és astat que yo adificàs una cassa al nom
és munt que no pot éser comptat, cor lo
és vensut per granea. Yo he aparalats futs
és ab nós e ha donat a nós repòs de totes
és sotsmesa denant nostro Senyor e denant
és adificada al nom de nostro Senyor.
és a seber, Gerson e Achach e Merarí. 7 E
és, ell e sos fills perdurablament, e que
és, Sadoch, dels fills de Aleatzar, e
és, als fills de Aleatzar, XVI prínceps
és, Amasias, lo segon; Jasiell, lo ters;
és a seber, tots los mestres, CC LXXXVIII.
és, Eú e Sanisias. 8 Tots aquests fóran
és a saber, fills de Merarí, fo príncep
és aquí la guàrdia contra la guàrdia. 17 E
és a seber, sobra los fills de Rubèn, era
és, un pes entra la u lehó e l’altra. E
és ancara infant e tenra, e la obra és
és gran e la habitació no és pas aparalada
és pas aparalada a homa, mas a Déu. 2 E yo
és, [*] aram per fer los vaxells de aram,
és, III mília talens d’aur de Ofir e VII
és tua e lo poder e la glòria e la
és teu e tu ést sobra tots los prínceps.
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1Par 29,12
Les riqueses són tuas e la glòria
1Par 29,12
són an la tua mà, en la tua mà
1Par 29,14 teu nobla nom. 14 Qui són yo e qual
1Par 29,16
ne sia adificada al teu sant nom,
1Par 29,17
a tu, e he vist lo teu pobla qui
1Par 29,21
éls oferíran lurs holocauts, ço
1Par 15,11
e los fills de Leví, ço és, Uriell,
1Par 7,7
los tres. 7 Fills de Bella éran
1Par 11,39
de Amon, e Honoray de Berroch,
1Par 20,6
lis de texidor. 6 E altra batalla
1Par 20,1
ajudar als fills de Amon. 20,Tit 1
1Par 9,44
Henan. Aquests fóran fills de
1Par 1,10 engenrà Nomroch, e aquest comensà a
1Par 11,10 hòmens [*], los quals li agudàran a
1Par 14,17
regions, e nostro Senyor féu ell
1Par 16,42
a Déu. E féu los fills de Eyditum
1Par 17,17 coses? 17 Més ancara, asò has vist
1Par 22,4
e los futs de cedre, qui no podien
1Par 22,5
sia adificada a nostro Senyor deu
1Par 22,14 aram e del ferro és munt que no pot
1Par 22,16
e an ferra, los quals no porían
1Par 1,38 Johatan, Sobal, Sebeon, Anà, Dizon,
1Par 4,4
Asafiní. 4 Fimel angendrà Godor [*]
1Par 4,4
4 Fimel angendrà Godor [*] Èser;
1Par 7,21
[*] e Sabdabà, son fill, 21 [*] e
1Par 12,9
que cabirolls en les muntayas. 9 E
1Par 17,17
qui és asdevenidor e has mi fet
1Par 7,30
E los fills da Aser, Jomnà, Josuà e
1Par 8,18
e Barayà. 17 [*] 18 E Gesemari e
1Par 12,38 aquests hòmens éran conbatadors e
1Par 25,18
frares, qui éran XII; 18 e la XI, a
1Par 4,17
Zib e Siphà e Serià e Asirael. 17 E
1Par 7,14
de Balà. 14 E lo fill de Manasès fo
1Par 4,11
angendrà Machir, qui fo para de
1Par 4,12
Machir, qui fo para de Esrom. 12
1Par 5,3
de Israell, engendrà Enoch e Phanú,
1Par 1,51 51 E com fo mort Adad, comensàran a
1Par 14,12
lurs déus, los qualls Daviu menà
1Par 4,10
de Israell, e dix: –Tu, Senyor, qui
1Par 17,22
[*] perdurablament. E tu, Senyor,
1Par 17,26
denant tu. 26 Donchs, Senyor, tu
1Par 28,3
la casa al meu nom, per ço com tu
1Par 29,10
tota la moltitut e dix: –Beneÿt
1Par 29,11
tuas. Senyor, lo regna és teu e tu
1Par 6,31
31 Aquests són aquells que Daviu
1Par 9,22
villas, los quals David e Samuell
1Par 4,17
Mariasà, Machí e Jesbà, para de
1Par 21,15
mà. E l’àngell de nostro Senyor
1Par 6,44
E los fills de Merarí e sos frares
1Par 26,17
la guàrdia. 17 E VI fills de Leví
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és tua, tu has senyoria sobre totes les
és granea e manement de totes coses. 13
és lo meu pobla que nós puscam a tu
és de la tua mà e totes las coses són
és así atrobat oferir a tu dons ab molt
és a seber, M taurs e M moltons e M
Esaayà, Joell, Saminà, Eliell e Aminadap.
Escom e Ozí e Oriell e Germoth, Auray.
escuder de Joab, fill de Servià; 40 e Yràs
esdevench an Geth, en le quall era un homa
Esdevench-se aprés del cap de l’any,
Esell. 10,Tit 1 Los faristeus se
éser poderós en la terra. 11 E Mesraym
éser lo rey sobre tot Israell segons la
éser tamut sobra tots los regnes. 15,Tit
éser portés. 43 E tot lo pobla se’n tornà
éser pocha cosa devant tu e per açò m’has
éser astimats, los quals los sidonienchs e
éser aytall que ella sia nomenada en totes
éser comptat, cor lo nonbra és vensut per
éser nonbrats. Donchs leve’t e fé, e
Èser, Dizan. 39 E Joatan engendrà Horí,
Èser; Èser angendrà Hossà e [*] Hur, qui
Èser angendrà Hossà e [*] Hur, qui era lo
Èser, son fill, e Alet, son fill; e los
Èser era príncep e Obdias lo segon, Aliap
esgardabla sobra tots los hòmens, Senyor
Esín, Bannà, e Sarra, lur sor. 31 Los
Eslias e Joab, fill de Ephal, 19 e Jachim
esperegats [*] ab acabat cor, e vengéran
Esrael e a sos fills e a sos frares, qui
Esraell angendrà Gèter, Mèrech e Fèrech, e
Esriel, e la sua druda fo síria e anfentà
Esrom. 12 Esrom angendrà Betrafà e Phesè e
Esrom angendrà Betrafà e Phesè e Thenà,
Esrom, Carmín. 4 E Joell angenrà Samayà,
ésser duchs en Edom e depuys no hy hac
ésser cremats. 13 Altra vegada vengéran
ést beneÿt, benuyràs mi e axemplaràs los
ést fet lo lur Déus. 23 Donchs, Senyor
ést Déus e has perlat a ton serfs aquests
ést astat hom conbatador e has ascampada
ést tu, Senyor, Déu de Israel nostro para,
ést sobra tots los prínceps. 12 Les
establí sobra los cantós de la cassa de
establíran en lur fe, 23 ells e lurs fills
Estamó. 18 E la sua mara, qui era apellada
estava prop la era de Ornan jebuseu. 16 E
estaven a part sinestra. Ethan, fill de
estaven devers la porta d’orient, e de la
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1Par 26,17
orient, e de la part devers agilló
1Par 7,29
29 E de prop los fills de Manasès
1Par 13,9
venguts a la casa de Aguidon, Ozà
1Par 29,18 de lur cor, enaxí que aquesta pensa
1Par 23,30
tota càrega. 30 E los fills de Leví
1Par 9,34
34 Los caps dels fills de Leví
1Par 6,3
fills de Aron fóran aquests: Nadap
1Par 6,15
Sanaÿas angendrà Josadech. 15
1Par 4,3
Ley [*]. 3 Aquest és lo litnatge de
1Par 4,32
que hagéran Daviu per rey. 32 [*]
1Par 2,36
e angendrà de aquella Ether. 36 E
1Par 6,34
e Joram, de Eliel; e Eliel, de
1Par 2,6
e Hamule. 6 Zare engendrà Zamrí e
1Par 2,8
de vet (ço és, que fo vedat). 8 E
1Par 6,42
Atzara; Atzara, de Ayà; 42 Ayà, de
1Par 6,42
Atzara, de Ayà; 42 Ayà, de Ethan;
1Par 6,44
sos frares estaven a part sinestra.
1Par 2,35
per muler e angendrà de aquella
1Par 11,28 e Semmoch e Arroch [*] 28 [*] de
1Par 25,4
e Àzer e Jerbecasa, Moloti,
1Par 3,23
angendrà Aliornachí, Sodechias,
1Par 3,13 Jonetam angendrà Acàs, Acàs angenrà
1Par 3,13
Acàs, Acàs angenrà Etzechias,
1Par 26,7
fóran hòmens molt forts, so és,
1Par 12,11
Jeremies lo cinc, 11 Cetey lo sis,
1Par 5,9
entrò al flum qui és apellat
1Par 18,3
son amperi dentrò al flom de
1Par 25,5
lo rey en les paraules de Déu per
1Par 6,15
Judà e Jerusalem, lavòs Josadech
1Par 24,7
fills de Ytamar. 7 La primera sort
1Par 24,7
sort exí a Yoyarib, e la segona
1Par 25,9
savi con lo foll. 9 La primera sort
1Par 16,42
a cantar a Déu. E féu los fills de
1Par 8,13
dels linatgas qui habitaven en
1Par 1,35
e Jacob, qui és dit Israel. 35 E
1Par 9,8
8 e Jobanià, fill de Jereboà; e
1Par 8,38
fills per los noms dels quals fóran
1Par 9,44
hac VI fills, qui hagéran axí nom:
1Par 27,22
sobre los fills de Dan era príncep
1Par 28,7
e los meus jutgamens axí com
1Par 11,19
19 e dix: –Ya Déus no ulla que yo
1Par 21,10
tres aquella que tu volràs que yo
1Par 21,23
–Prin-la e lo senyor rey meu
1Par 29,19
e ells teus sacrificis, que él los
1Par 24,15
15 e la XVII, a Hur, e la XVIII, a
1Par 3,18
Assur, Salatiell, 18 Melequiram,
1Par 3,19 Seneg, Jetemià, Samà, Nedennà. 19
1Par 27,20
Manasès era príncep Joell, fill de
1Par 12,19
pas, car los prínceps falisteus
1Par 12,19
prínceps falisteus faéran consell e
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estaven IIII e [*], là on era lo consell
estech Bersan e ses filles, [*] e Magedó e
estès la sua mà que sostengés la archa,
estia tostemps a la tua honor. 19 E dóna
estían al matí a confesar e a cantar a
estigéran per lurs compayas [*]. 35 En
et Abiüd, Eleatzar, Ytamar. 4 Eleatzar
Et, com nostro Senyor transmudà per las
Etan e de Jesrael e de Jesemà e de
Etan, Ahèn, Remnon, Sechem, Assan; e axí
Eter angenrà Nathan, Nathan angendrà
Eteu; 35 e Theu, de Sufa; e Sufa, de
Ethan e Eman, Cal i Daran; e axí fóran V.
Ethan engenrà Azarias. 9 Hesrom engendrà
Ethan; Ethan, de Semnà; Semnà, de Semeý;
Ethan, de Semnà; Semnà, de Semeý; 43
Ethan, fill de Cusí, qui fo fill de Abdí,
Ether. 36 E Eter angenrà Nathan, Nathan
Etichià e Abiàtzer d’Enanthot, 29 e
Etir e Masioth. 5 Tots aquests fóran fills
Etrincham, e són tres. 24 Elionaqui
Etzechias, Etzechias engendrà Manasès, 14
Etzechias engendrà Manasès, 14 Manasès
Eú e Sanisias. 8 Tots aquests fóran dels
Euel lo set, 12 Joan lo vuit e Elzedap lo
Eufratren, per ço com ell havia molt
Eufratres. 4 Donchs Daviu pres mill
exelsar lo seu corn. E Déus donà a Heman
exí d’equí. 16 Aquests fóran los fills de
exí a Yoyarib, e la segona exí a Joell, 8
exí a Joell, 8 e la tersa, a Harim, e la
exí a Josep, qui era de Asaf; e la segona,
Eyditum éser portés. 43 E tot lo pobla se
Eylon. Aquests casàran los habitadors de
Ezaú engendrà Eliphàs, Rauel, Jaús, Jalam,
Ezelà, de Ozí, fill de Mochorí; e
Ezericham, Bocrú, Ysmaell, Sarià, Obdià,
Ezricham, Bocrú, Ymaell, Sarayià, Abdià,
Ezriel, fill de Jeroam. Aquests fóran los
fa huy.” 8 »Donchs ara, devant tot lo
face açò, que yo bega la sanch de aquests
face a tu.’ ” 11 E con Gaad fo vengut a
face tot ço que a ell plàcia, e yo doneré
face tots e que adifich la casa de la qual
Facès, 16 e la XIX, a Fariech, e la XX, a
Fadaayà, Seneg, Jetemià, Samà, Nedennà. 19
Fadaquià engendrà Sorobabel, Semeý.
Fadaÿas; 21 e sobre los mix trip de
faéran consell e faéran-lo’n tornar,
faéran-lo’n tornar, cor dixéran: –Ell
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1Par 12,32
los altros trips los lurs consells faéran. 33 Los fills de Sebulon qui axíran
1Par 12,31
lurs noms, e vengéran per açò que faesen Daviu rey sobra ells. 32 E dells
1Par 5,25 E desenpararen Déus de lurs pares e fahéran fornicacions e adoraren los déus
1Par 11,19
rahó ell no·n volch boura. E açò fahéran los tres hòmens molt forts. 20
1Par 16,21 pobla. 21 Él no sofarí que nagú los fahés sobres, anans blasmà los reys per
1Par 17,21
desliurar aquella, per ço que·n fahés a sos obs pobla, e gità per la sua
1Par 12,38
e vengéran an Habron, per ço que fahesen Deviu rey sobre tot lo pobla de
1Par 3,21
e són cinc. 21 Hananias angendrà Falatias, Falatias angenrà Jezehias,
1Par 3,21
21 Hananias angendrà Falatias, Falatias angenrà Jezehias, Jezehias
1Par 12,3
de Maàs de Gebach, e Jasaell e Fàlec, fill de Asinod, e Bariachà e Ieu de
1Par 1,19
Jactan, Fàllech, e en los dies de Fàlech fo depertida la terra [*]. 20 E
1Par 10,1
e los fills de Israel fusquéran als falisteus e caygéran nafrats en lo munt de
1Par 12,19
s’hi combaté pas, car los prínceps falisteus faéran consell e faéran-lo’n
1Par 1,19
E Hèber engenrà dos fills: Jactan, Fàllech, e en los dies de Fàlech fo
1Par 27,10
príncep e lo VII mes era Helas de Faŀló, dels fills de Efraÿm, e havia an la
1Par 16,26
26 Tots los déus dels pobles són falses ýdoles, e nostro Senyor féu los
1Par 21,12 que volràs: 12 o que III anys haurà fam en la tua terra, o tres mesos
1Par 27,14 príncep en lo XI mes era Beneÿas de Faracot, dels fills de Efraÿm, e havia an
1Par 4,18
fóran fills de Nebequià, filla de faraon, la qual rabé per muler Mèroch. 19
1Par 2,4
de Tamar, qui era se nora, Zàram e Fares. E axí fóran los fils de Judà V. 5 E
1Par 2,5
E axí fóran los fils de Judà V. 5 E Fares angenrà Heszom e Hamule. 6 Zare
1Par 4,1
e són VII. 4,Tit 1 Judes angendrà Fares, Hesrom, Carmí, Hur, Subal. 2 Subal,
1Par 9,4
de Bonní, qui fo dells fills de Fares. Los fills de Judà 5 fóran Salorní e
1Par 27,3
mília hòmens. 3 E era dels fils de Fares e príncep de tots los prínceps de la
1Par 24,16 e la XVIII, a Facès, 16 e la XIX, a Fariech, e la XX, a Hazchizel, 17 e la
1Par 10,1
fóran fills de Esell. 10,Tit 1 Los faristeus se conbatéran contra los fills
1Par 14,15
ço que ell destrua las hots dels faristeus. 16 Donchs Daviu féu axí com
1Par 19,13
de nostro Déus, e nostro Senyor fase a aquell so qui és bo devant ell e so
1Par 4,14
aquí astaven los hòmens qui sabien fe los artificis. 15 E Caleph, fill de
1Par 9,22
David e Samuell establíran en lur fe, 23 ells e lurs fills aytanbé en les
1Par 17,2
pells. 2 E Natan dix a Deviu: –Tu fé totes les cosses qui són an ton cor,
1Par 17,23 sia confermada perdurablament. E fé-ho axí com tu has dit. 24 Lo teu nom
1Par 22,13
al pobla de Ysraell. Conforte’t e fé beronilment, no·t temes ne hages paor.
1Par 22,16
éser nonbrats. Donchs leve’t e fé, e nostro Senyor serà ab tu. 17 Donchs
1Par 28,20
–Fé beronilment e conforte’t, e fé que no·t temes ne hages paor, cor lo
1Par 28,20
20 E Daviu dix a Salamó, son fill: –Fé beronilment e conforte’t, e fé que no
1Par 11,24
ab la sua lanse metexa. 24 E açò feia Beneÿas, fill de Yoadè, qui era lo
1Par 9,30
30 E dels fills dells preveres feien [*]. 31 E Amathaties, del linatga de
1Par 11,18
hòmens per mix las tendas dels felisteus e aportàran aygua de la sisterna
1Par 11,36
de Aüra; 36 Fer de Maquís, Ahià feló 37 e Hasray de Carmell; e Nooray,
1Par 4,22
féu astar lo soll e de l’hom de Felsia, e Segur, Anant, los quals fóran
1Par 16,3
a tots, aytenbé a hòmens com a fembres, un tortell de pan e una part de
1Par 10,4
Mas son ascuder no volch fer açò, cor ell era trop aspeventat per
1Par 10,9
ells lo tremeséran an lur terra per fer-lo soterrar, per ço que fos mostrat
1Par 12,32
cosa los fills de Israell hagesen a fer, fóran CC prínceps ab lurs hòmens.
1Par 14,1
a ell fusts de cedres e maestres de fer parets e fustés, per ço que ells
1Par 17,18 Senyor Déus. 18 Què pot Daviu més fer com tu hages axí glorificat ton serfs
1Par 18,5
sirienchs de Damasch vengéran per fer ajuda a Adàdag, rey de Sobà, mas Daviu
1Par 18,10
que ell demenàs a ell pau, e per fer a ell goix, per ço cor él havia
1Par 20,2
moltes pedres presioses e féu-na fer una corona a si matex. I pres †lo
190

PERE CASANELLAS

1Par 21,3
1Par 21,23
1Par 21,23
1Par 21,23
1Par 22,3
1Par 22,15
1Par 28,7
1Par 28,21
1Par 29,2
1Par 29,21
1Par 11,36
1Par 21,6
1Par 19,2
1Par 22,9
1Par 4,17
1Par 18,17
1Par 13,10
1Par 14,16
1Par 15,13
1Par 18,1
1Par 18,2
1Par 18,12
1Par 20,1
1Par 21,7
1Par 12,40
1Par 10,2
1Par 10,7
1Par 10,11
1Par 11,13
1Par 11,13
1Par 11,14
1Par 11,15
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1Par 12,19
1Par 14,8
1Par 14,9
1Par 14,10
1Par 14,13
1Par 14,16
1Par 18,1
1Par 18,1
1Par 18,11
1Par 20,4
1Par 20,5
1Par 21,17
1Par 17,12
1Par 22,10
1Par 28,7
1Par 22,16
1Par 29,2
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Per què vol lo meu senyor asò
plàcia, e yo doneré a ell bous per
bous per fer holocaust e arades per
e arades per fer foch e forment per
los clavels de les portes, e per
molt savis de totes arts per
perdurablament si él persavera de
aytanbé los prínceps com lo pobla a
de mon Déu, ço és, [*] aram per
e ab tota la costuma que hom sol
35 e Elifàs, fill de Aüra; 36
ne de Bengamín, per ço cor ell ho
regnà per ell. 2 E Daviu dix: –Yo
tu serrà home molt reposat, cor yo
E Esraell angendrà Gèter, Mèrech e
de les legions dels sereteus e dels
fo fortment irat contra Ozà e
féu axí com Déus li havia menat, e
axí com fou al comensament, con nos
se aprés aquestes coses a Daviu que
aquell de la mà dels feristeus. 2 E
12 E Abisay, fill de Servià,
Daviu astava an Jerusalem com Joab
a nostro Senyor, per què ell
lurs muls e sobre lus bous [*], e
en lo munt de Gelboe. 2 E com los
e fóran depertits sa e llà. E los
dir açò, ço és a seber, què los
fou an Afís ab Deviu, com los
e lo pobla era fuyt denant los
aquell. E com ell hac vensuts los
prop la cova de Adolam. E, com los
lo defaniment e an la astació dels
a Daviu con ell venia ab los
e Balidà e Ebàlet. 8 E, com los
axí a ells a carera. 9 E con los
Senyor e dix: –Iré yo contra los
13 Altra vegada vengéran los
havia menat, e ferí las hots dels
aquestes coses a Daviu que ferí los
les filles de aquell de la mà dels
dels fills de Amon, e axí com dels
ell hac batalla en Gèzer contra los
5 Ell féu altra batalla contra los
para, e que lo teu pobla no sia pas
12 I ell adificarà a mi cassa, e yo
an fill e yo seré a ell an pare. Yo
an fill e yo seré a él an para. 7 E
en aur e an argent e an aram e an
aram per fer los vaxells de aram, e
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fer qui serrà comtat per peccat al pobla?
fer holocaust e arades per fer foch e
fer foch e forment per fer sacrifici. Yo
fer sacrifici. Yo doneré volenter a tu tot
fer junchtures e armelles, e aparalà molt
fer tota obra 16 en aur e an argent e an
fer los meus menements e los meus
fer tots los meus menements. 29,Tit 1 Lo
fer los vaxells de aram, e ferra als
fer en tot Israel, molt largament. 22 E
Fer de Maquís, Ahià feló 37 e Hasray de
fera forsadament, lo menement del rey. 7
feré misericòrdia ab Hamon, fill de Naàs,
feré aquell reposar tots sos anemichs qui
Fèrech, e Gaalon; engenrà Mariasà, Machí e
fereseus. E los fills de Daviu astàvan
ferí a ell, per ço cor havia tochada la
ferí las hots dels feristeus de Gabeon
ferí, per ço con no hy érats vós presens,
ferí los feristeus e humilià aquells, e
ferí Moab, enaxí que los fills de Moab
ferí Edom en la val de Silves, e haviaferí Rebat e destroví aquella. 2 E Daviu
ferí lo pobla de Israell. 8 E Daviu dix a
ferina e figes e panses e viy e olliy e
feristeus s’hi foren acostats, qui
feristeus vengéran e habitaren an
feristeus havían fet contra Saül, 12 los
feristeus se ajustàran en aquell loch per
feristeus. 14 Aquests astegéran al mix
feristeus, ell donà gran salut al seu
feristeus ficàran lurs tendes en la vall
feristeus e era an Batlem, 17 e desigava
feristeus per combatra-se contra Saüll,
feristeus hagéran oyit que Daviu era untat
feristeus vengéran, ells fóran ascanpats
feristeus e liureràs tu aquells an la mia
feristeus e fóran tots ascampats en una
feristeus de Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E
feristeus e humilià aquells, e pres Geth e
feristeus. 2 E ferí Moab, enaxí que los
feristeus e de Emalech. 12 E Abisay, fill
feristeus, en la qual ell aucís Sobocay de
feristeus, en la qual fou lo fill de
ferit. 18 E l’àngell de nostro Senyor
fermaré la sua cadira perdurablament. 13 E
fermaré la cadira de son regna per sobra
fermaré lo seu regna perdurablament si él
ferra, los quals no porían éser nonbrats.
ferra als vaxells de ferra, e fusts als
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1Par 29,2
de aram, e ferra als vaxells de
1Par 29,7
e XVIII mília de aram e C mília de
1Par 11,6
6 E ell dix: –Aquel qui primer
1Par 22,3
3 Per què Daviu aparalà molt
1Par 22,14
ergent. E lo càrec de l’aram e del
1Par 7,33
Rothan e Suà, lur sor. 33 [*] foren
1Par 10,11
a seber, què los feristeus havían
1Par 11,6
fill de Servià, anà primer e fo
1Par 12,22 dia a Daviu per aydar dentrò que fo
1Par 12,38 éran de un metex cor, que Deviu fos
1Par 13,4
tota la moltitut respòs que axí fos
1Par 17,8
los teus anemichs devant tu, e he
1Par 17,17
temps qui és asdevenidor e has mi
1Par 17,22
perdurablament. E tu, Senyor, ést
1Par 19,5
se’n fóran anats e hagéran açò
1Par 21,8 he peccat trop règeument, com yo he
1Par 21,17 he peccat, yo són aquell qui he mal
1Par 21,29 de nostro Senyor que Moysès havia
1Par 17,19
ell conegut! 19 Senyor, [*] tu has
1Par 19,6
de Emon vehéran que ells havían
1Par 28,18
l’ansens, per ço que de aquell fos
1Par 11,22
era molt fort, lo qual havia
1Par 22,8 “Tu has ascampada molta sanch e has
1Par 29,5
totes las obres qui seran aquí sían
1Par 12,21 tots éran hòmens molt forts e fóran
1Par 16,8
Senyor e apellats lo seu nom e
1Par 18,2
enaxí que los fills de Moab fóran
1Par 23,5
ab òrgens, los quals Daviu havia
1Par 29,29
son fill regnà per él. 29 Los
1Par 29,30
volum de Agaad lo veent, 30 e los
1Par 4,22
del Jurament, 22 e de aquel qui
1Par 6,10
de nostro Senyor Déus, la qual
1Par 11,3 vengéran al rey en Habron. E Daviu
1Par 12,18
a tu. Donchs Daviu rabé aquells e
1Par 13,1
pobla de Israell. 13,Tit 1 Daviu
1Par 13,13
13 E per aquesta rahó él no la
1Par 14,16
dels faristeus. 16 Donchs Daviu
1Par 14,17
totes las regions, e nostro Senyor
1Par 15,1
tots los regnes. 15,Tit 1 Daviu
1Par 16,7
nostro Senyor. 7 En aquel die
1Par 16,12
’s de les sues meravellas que ell
1Par 16,16
16 la qual covinensa ell
1Par 16,26
són falses ýdoles, e nostro Senyor
1Par 16,42
de asturments a cantar a Déu. E
1Par 18,8 Adàdag, molt aram, del qual Selamó
1Par 18,13
Daviu en totes les coses que ell
1Par 18,14
sobre tot lo pobla d’Israell, e
1Par 19,2
Hamon, fill de Naàs, cor son para
1Par 19,16
Israell, ell tramès sos misatges e
1Par 20,2
de or e moltes pedres presioses e
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ferra, e fusts als vaxells de fusts, e
ferra. 8 E tots aquells als quals fóran
ferrà lo Jebuseu, aquel serà príncep e
ferro per los clavels de les portes, e per
ferro és munt que no pot éser comptat, cor
Fesech e Camaal e Jassà; aquests fóran
fet contra Saül, 12 los forts hòmens se
fet príncep de David. 7 E David habità an
fet gran nonbra, axí com host de Déu. 23
fet rey sobre tot lo pobla de Israell. 39
fet, cor la paraula plach a tot lo pobla
fet a tu gran nom, axí com u dels pus
fet esgardabla sobra tots los hòmens,
fet lo lur Déus. 23 Donchs, Senyor Déus,
fet a seber a Daviu, él tramès a ells
fet açò. Jo·t prech que tu tolges lo
fet. Mas, què ha perservit aquest pobla?
fet e [*] [d]ells holocauts éran en aquela
feta tota aquesta granesa e has volgut que
feta injúria a Daviu, Hamon e tot l’altra
feta semblance de carreta de àngells qui
fetes moltes obres en Capsael. Él aucís
fetes moltes batalles, e per açò tu no
fetes de argent per les mans dels mestres.
fets prínceps en l’host. 22 E vanían
fets conèxer an los pobles les sues
fets serfs de Daviu e donàran a ell dons.
fets per cantar, 6 e Daviu partí a ells
fets del rey Daviu, los primers e los
fets de tot lo seu regna e de la sua forsa
féu astar lo soll e de l’hom de Felsia, e
féu Selamó en Jerusalem. 11 E Azarias
féu ab éls amistance devant nostro Senyor
féu-los prínceps de la compaya. 19 E del
féu consell ab los senescalls e ab los
féu portar a la ciutat de Daviu, anans la
féu axí com Déus li havia menat, e ferí
féu ell éser tamut sobra tots los regnes.
féu cases a sos ops en la ciutat de Daviu
féu Daviu príncep Asaph e sos frares per
féu, e dels seus senyalls, e dells seus
féu a Abram, e lo seu sagrament fou a
féu los cells. 27 Confeció e granea són
féu los fills de Eyditum éser portés. 43 E
féu la «mar» de aram e les columnes e los
féu. 14 Donchs Daviu regnà sobre tot lo
féu jutgament e justícia a tot lo pobla.
féu a mi misericòrdia. E Daviu tramès a él
féu venir los sirienchs qui éran oltra lo
féu-na fer una corona a si matex. I pres
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1Par 20,3
’n lo pobla qui era an aquella, e
1Par 20,3
per mix e tresinats. Axí ho
1Par 20,5
de Rafaÿm, e humilià aquells. 5 Ell
1Par 21,19 jebuseu. 19 Ladonchs Daviu hi anà e
1Par 6,49
l’altar de nostro Senyor, un sa
1Par 18,6
a aquell en totes les coses que ell
1Par 23,24
per lo nonbra de tots los caps qui
1Par 26,29
fills éran sobre les obres qui·s
1Par 15,13 érats vós presens, e per ço com nós
1Par 6,67
67 E donàran a ells ciutats a
1Par 19,18 combatéran contra ells. 18 Mas a la
1Par 29,10
para, sens comensament e sens
1Par 17,25
e per açò lo teu serfs ha trobada
1Par 10,10
armes en lo templa de lur déu e
1Par 11,15
de Adolam. E, com los feristeus
1Par 19,7
E com ells fóran venguts, ells
1Par 27,28
era sobra los olivars e sobre las
1Par 12,40
e sobre lus bous [*], e ferina e
1Par 1,44
morí Bàlach, e regnà per ell Jobab,
1Par 4,26 26 Masmà angendrà Haninel, Sacur fo
1Par 17,13
a ell an para i ell serrà a mi an
1Par 1,50 e la sua muler havia nom Mesesabel,
1Par 1,50 havia nom Mesesabel, fila de Mated,
1Par 3,2
terçs Absalon, qui nasch de Maachà,
1Par 2,34
34 Sesan no hac fills e hac
1Par 4,27
27 Semeý angenrà XVI fills e VI
1Par 7,29
e Magedó e ses filles, e Dor e ses
1Par 14,3
en Jerusalem e angenrà fills e
1Par 10,8
aquelles. 8 E an l’altre dia los
1Par 1,43
reys los fills de Israel: Bala,
1Par 1,46 E morí Huzan, e regnà per ell Adap,
1Par 1,49
mort Seül, regnà per ell Baalanan,
1Par 2,18
aquest Gèter asmelita. 18 E Caleb,
1Par 3,2
rey de Jesuri; lo quart Adonias,
1Par 3,12
engendrà Johàs. 12 E Amasias,
1Par 4,8
Sobohà e les cosinees de Aral,
1Par 4,15
fe los artificis. 15 E Caleph,
1Par 4,21
21 Aquests són los fills de Sellà,
1Par 4,25
Jarip, Jara, Saül. 25 E Seŀlum fou
1Par 4,25
fou fill de Saül, [*] Masmà fo
1Par 4,26
Sacur fo fil de Masmà, Semeý fo
1Par 4,34
34 Mosobolí, Genilech e Jozà,
1Par 4,35
fill de Amatià; 35 e Joell e Jehu,
1Par 4,35
e Jehu, fill de Josabiè, qui fo
1Par 4,35
fo fill de Sarachies, e aquest fo
1Par 4,37
e Ismiel e Banayà. 37 E Zizà fo
1Par 4,37
37 E Zizà fo fill de Zepheu, qui fo
1Par 4,37
qui fo fill de Anlon, qui fo
1Par 4,37
qui fo fill de Adahià, qui fo
1Par 4,37
qui fo fill de Semrí, qui fo
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féu pasar sobre ells serres e limes e
féu Deviu a totes las ciutats dels fills
féu altra batalla contra los feristeus, en
féu axí com a Gaad li havia dit a ell per
feya lo holocaust sobre lo altar de la
feya. 7 E Daviu pres los carcaxes d’aur
fèyan les obres del servei de la casa de
fèyan sobra la part de defora per los
fèyem cosa qui no era a nós leguda. 14
ffúger an Sichèn ab los lurs lochs, en lo
fi los asirienchs fusquéran a lo pobla de
fi. 11 Senyor, la grenesa és tua e lo
fiance de pregar denant tu. 26 Donchs,
ficàran lo cap en lo temple de Dagon. 11 E
ficàran lurs tendes en la vall de Rafaÿm,
ficàran lurs tendes de la part devers
figeras qui éran en los camps, e Joàs era
figes e panses e viy e olliy e bous e
fil de Sare, de Bosrà. 45 E com fo mort
fil de Masmà, Semeý fo fill de Secur. 27
fil, e yo no tolré a ell la mia
fila de Mated, fila de Mesaab. 51 E com fo
fila de Mesaab. 51 E com fo mort Adad,
fila de Tolomeu, rey de Jesuri; lo quart
files, e hac un servisial agipcià e hac
files. Los frares seus no hagéran molts
files. Aquí habitàran los fills de Josep
files. 4 Aquests són los noms dells fills
filisteus preséran les despules de aquells
fill de Baor; e lo nom de la sua ciutat,
fill de Bedap, qui destroví Median en la
fill de Acobor. 50 E con fo mort Balanan,
fill de Hesrom, pres muler qui era
fill de Egich, 3 lo quint Saphcian, de la
fill de Joàs, lo qual angenrà Atzaries, e
fill de Aram. 9 E Jabès emperò fo millor e
fill de Sofonià, angendrà Hir e Elam e
fill de Judà: Her, qui fo para de Lechà, e
fill de Saül, [*] Masmà fo fill de Selum.
fill de Selum. 26 Masmà angendrà Haninel,
fill de Secur. 27 Semeý angenrà XVI fills
fill de Amatià; 35 e Joell e Jehu, fill de
fill de Josabiè, qui fo fill de Sarachies,
fill de Sarachies, e aquest fo fill de
fill de Oziell; 36 e Ehonay e Jocebà e
fill de Zepheu, qui fo fill de Anlon, qui
fill de Anlon, qui fo fill de Adahià, qui
fill de Adahià, qui fo fill de Semrí, qui
fill de Semrí, qui fo fill de Samayà. 38
fill de Samayà. 38 Aquests fóran los
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1Par 5,1
1 Rubèn fo lo primer angenrat fill de Israel, mas, per ço com corrompé
1Par 5,1
Josep, qui era son germà, aytanbé fill de Israell; e axí no·l tenían axí
1Par 5,8
Zezehl e Zacharias. 8 E Baala fo fill de Achàs, e Achàs fo fill de Semma, e
1Par 5,8
Baala fo fill de Achàs, e Achàs fo fill de Semma, e Samma fo fill de Joell, e
1Par 5,8 Achàs fo fill de Semma, e Samma fo fill de Joell, e habità en Aroer dentrò a
1Par 5,14
fóran fills de Abidell, qui fo fill de Hurí, Hurí fo fill de Jaïd, Jaïd
1Par 5,14
qui fo fill de Hurí, Hurí fo fill de Jaïd, Jaïd fo fill de Galaad,
1Par 5,14
Hurí, Hurí fo fill de Jaïd, Jaïd fo fill de Galaad, Galaad fo fill de Micaell,
1Par 5,14
Jaïd fo fill de Galaad, Galaad fo fill de Micaell, Micaell fo fill de Gegès,
1Par 5,14
fo fill de Micaell, Micaell fo fill de Gegès, Gegès fou fill de Gedó,
1Par 5,14
Micaell fo fill de Gegès, Gegès fou fill de Gedó, Gedó fou fill de Bus. 15 E
1Par 5,14
Gegès fou fill de Gedó, Gedó fou fill de Bus. 15 E sos frares, los fills de
1Par 5,15
los fills de Abdiell, qui fo fill de Oremí, príncep de la casa en las
1Par 6,22
los fills de Caath: Aminadap fo son fill e fou para de Corrè, Corè fou para de
1Par 6,33
fills de Cahat: Heman fo cantor, fill de Joell; Joel, lo fill de Samuel; 34
1Par 6,33
fo cantor, fill de Joell; Joel, lo fill de Samuel; 34 e Samuel, de Elcanà; e
1Par 6,36
e Joel, de Atzarià; e Atzerià, fill de Sofonià; 37 e Sofonià, fill de
1Par 6,37
fill de Sofonià; 37 e Sofonià, fill de Càhat; e Càhat, de Asir; e Asir,
1Par 6,38
e Ysaar, de Cahat; e Cahat, qui era fill de Leví, qui era fill de Israel. 39 E
1Par 6,38
qui era fill de Leví, qui era fill de Israel. 39 E era Asaph, son frare,
1Par 6,39
a la [*] part dreta. Asaph fo fill de Berequià, Baraquià fo fill de
1Par 6,39
fo fill de Berequià, Baraquià fo fill de Samaà; 40 Samaà, de Michael;
1Par 6,44
estaven a part sinestra. Ethan, fill de Cusí, qui fo fill de Abdí, e Abdí
1Par 6,44
Ethan, fill de Cusí, qui fo fill de Abdí, e Abdí fo fill de Moloch. 45
1Par 6,44
qui fo fill de Abdí, e Abdí fo fill de Moloch. 45 E Moloch, de Hasabià;
1Par 6,56
de la ciutat e les viles a Calef, fill de Jofonè. 57 E a los fills de Aron
1Par 7,12
e Hafasan éran fills de Baÿm, fill de Ader. 13 Los fills de Naptalín
1Par 7,13
Joziel e Guní e Chàser e Celum, fill de Balà. 14 E lo fill de Manasès fo
1Par 7,14
e Celum, fill de Balà. 14 E lo fill de Manasès fo Esriel, e la sua druda
1Par 7,15 per nom Maachà. Lo nom del segon fill fo Salfat, e Salfat hac filles. 16 E
1Par 7,16 Machà, muler de Maquir, enfentà un fill e apellà lo seu nom Phares, e lo nom
1Par 7,17
fills fóran Ulam e Rèsem. 17 E lo fill de Ulam fo Bedan. Aquests fóran fills
1Par 7,17
Aquests fóran fills de Galaad, fill de Maquir, e los fills de Manasès.
1Par 7,20 de Efraÿm fóran Satula e Bèred, son fill, e Càath, son fill, [*] e Sabdabà,
1Par 7,20
e Bèred, son fill, e Càath, son fill, [*] e Sabdabà, son fill, 21 [*] e
1Par 7,20
Càath, son fill, [*] e Sabdabà, son fill, 21 [*] e Èser, son fill, e Alet, son
1Par 7,21
son fill, 21 [*] e Èser, son fill, e Alet, son fill; e los hòmens de
1Par 7,21
[*] e Èser, son fill, e Alet, son fill; e los hòmens de Get d’equèn
1Par 7,23
muler, la qual consebé e anfentà un fill, e apelà lo nom de aquel Benà, per ço
1Par 7,26
26 lo qual angendrà Laadon. E lo fill de aquest hac per nom Amiüd e angenrà
1Par 7,27
nasch Num, lo qual hac Josuè, son fill. 28 E la lur poceció e la lur
1Par 8,1
1 Bengamín angendrà Bale, son fill primer angenrat, e Asbaal fou lo
1Par 8,18
[*] 18 E Gesemari e Eslias e Joab, fill de Ephal, 19 e Jachim e Zebrí e Zaudí
1Par 8,30 lo nom de sa muler Maachà, 30 e son fill primer angenrat fo Adon, e Sur e Ciys
1Par 8,34
e Aminedap e Cisbaal. 34 Lo fill de Jonatàs engendrà Mirabaal, e
1Par 8,37 e Moasà angenrà Banaà, del qual fo fill Rafayà, del qual és nat Elezà, lo
1Par 9,4
de Efraÿm e de Manasès. 4 Othei, fill de Amiüd, fill de Semrí, fill de
1Par 9,4
de Manasès. 4 Othei, fill de Amiüd, fill de Semrí, fill de Omohirí, fill de
1Par 9,4
fill de Amiüd, fill de Semrí, fill de Omohirí, fill de Bonní, qui fo
1Par 9,4
fill de Semrí, fill de Omohirí, fill de Bonní, qui fo dells fills de
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1Par 9,5
1Par 9,7
1Par 9,7
1Par 9,7
1Par 9,8
1Par 9,8
1Par 9,8
1Par 9,8
1Par 9,8
1Par 9,11
1Par 9,11
1Par 9,11
1Par 9,11
1Par 9,11
1Par 9,12
1Par 9,12
1Par 9,12
1Par 9,12
1Par 9,12
1Par 9,12
1Par 9,12
1Par 9,12
1Par 9,14
1Par 9,14
1Par 9,14
1Par 9,15
1Par 9,15
1Par 9,15
1Par 9,16
1Par 9,16
1Par 9,16
1Par 9,16
1Par 9,16
1Par 9,19
1Par 9,19
1Par 9,19
1Par 9,20
1Par 9,21
1Par 9,31
1Par 9,31
1Par 9,36
1Par 9,43
1Par 10,14
1Par 11,6
1Par 11,11
1Par 11,12
1Par 11,22
1Par 11,24
1Par 11,30
1Par 11,31
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de Judà 5 fóran Salorní e Azià, lo
fills de Bengamín fóran Assà, lo
fóran Assà, lo fill de Mosolam,
fill de Mosolam, fill de Abdayià,
fill de Asanà; 8 e Jobanià,
fill de Jereboà; e Ezelà, de Ozí,
Ozí, fill de Mochorí; e Moseŀlam,
e Moseŀlam, fill de Saphasià,
fill de Saphasià, fill de Rauell,
Ayotasir e Zachim, 11 e Zarias,
11 e Zarias, fill de Haquies,
fill de Haquies, fill de Moseŀlam,
fill de Moseŀlam, fill de Sedoch,
fill de Sedoch, fill de Marayoth,
casa de nostro Senyor. 12 E Adayà,
Senyor. 12 E Adayà, fill de Joadem,
fill de Joadem, fill de Phazor,
Phazor, fill de Melquià, e Maasià,
Melquià, e Maasià, fill de Adiell,
fill de Adiell, fill de Jesrà,
fill de Jesrà, fill de Mosoŀlom,
de Mosoŀlom, fill de Mosoŀlamot,
14 Dels fills de Leví fo Samayà,
de Leví fo Samayà, fill de Hasub,
fill de Hasub, fill de Ericham,
qui fo fuster, e Golbot e Mathanià,
e Golbot e Mathanià, fill de Michà,
fill de Michà, fill de Sechrí,
Sechrí, fill de Azaph; 16 e Obdies,
Azaph; 16 e Obdies, fill de Semeý,
fill de Semeý, fill de Galaal,
fill de Ytheún, e Barachias,
Ytheún, e Barachias, fill de Assà,
dels fills de Leví fóran 19 Seŀlum,
fóran 19 Seŀlum, fill de Corrè,
fill de Corrè, fill de Asach,
de nostro Senyor. 20 E Finès,
nostro Senyor. 21 E Zacarias,
del linatga de Leví, primer
primer fill angenrat de Seŀlum,
35 En Gabelon [*] 36 lo seu primer
angenrà Baanà, e Rafayà fo son
ausís e mudà lo seu regna a Daviu,
serà príncep e duch. Donchs, Joab,
forts hòmens de Daviu: Jesbaam,
nafrats una vegada. 12E Aleatzar,
entrò alls tres [*]. 22 E Beneniab,
metexa. 24 E açò feia Beneÿas,
30 e Macarey de Netefach, e Hèleu,
de Luanà de Netefach; 31 Athay,
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fill primer angenrat; aquests fóran sos
fill de Mosolam, fill de Abdayià, fill de
fill de Abdayià, fill de Asanà; 8 e
fill de Asanà; 8 e Jobanià, fill de
fill de Jereboà; e Ezelà, de Ozí, fill de
fill de Mochorí; e Moseŀlam, fill de
fill de Saphasià, fill de Rauell, fill de
fill de Rauell, fill de Rabamès; 9 e sos
fill de Rabamès; 9 e sos frares per lurs
fill de Haquies, fill de Moseŀlam, fill de
fill de Moseŀlam, fill de Sedoch, fill de
fill de Sedoch, fill de Marayoth, fill de
fill de Marayoth, fill de Antitop, bisba
fill de Antitop, bisba de la casa de
fill de Joadem, fill de Phazor, fill de
fill de Phazor, fill de Melquià, e Maasià,
fill de Melquià, e Maasià, fill de Adiell,
fill de Adiell, fill de Jesrà, fill de
fill de Jesrà, fill de Mosoŀlom, fill de
fill de Mosoŀlom, fill de Mosoŀlamot, fill
fill de Mosoŀlamot, fill de Omín. 13 E
fill de Omín. 13 E lurs frares fóran
fill de Hasub, fill de Ericham, fill de
fill de Ericham, fill de Hecebon; dels
fill de Hecebon; dels fills de Mererí 15
fill de Michà, fill de Sechrí, fill de
fill de Sechrí, fill de Azaph; 16 e
fill de Azaph; 16 e Obdies, fill de Semeý,
fill de Semeý, fill de Galaal, fill de
fill de Galaal, fill de Ytheún, e
fill de Ytheún, e Barachias, fill de Assà,
fill de Assà, fill de Alcanà, lo qual
fill de Alcanà, lo qual habità en los
fill de Corrè, fill de Asach, fill de
fill de Asach, fill de Corè, ab sos frares
fill de Corè, ab sos frares e ab se cassa
fill de Eleazar, era duch [*] devant
fill de Mosolam, era porter de la porta
fill angenrat de Seŀlum, fill de Corè, era
fill de Corè, era prebost de totes les
fill engenrat Abdon, e Sus e Cis e Bàal e
fill; Rafayà angendrà Elezà, Elezà
fill de Isay. 11,Tit 1 E tot lo pobla de
fill de Servià, anà primer e fo fet
fill de Hetemoní, príncep entre XXX;
fill de son avonclo Eatoch, qui era entre
fill de Johadè, era molt fort, lo qual
fill de Yoadè, qui era lo pus nomenat
fill de Luanà de Netefach; 31 Athay, fill
fill de Gebay, de Gabat, dells fills de
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1Par 11,33
1Par 11,34
1Par 11,35
1Par 11,37
1Par 11,38
1Par 11,39
1Par 11,41
1Par 11,42
1Par 11,43
1Par 11,44
1Par 11,45
1Par 11,46
1Par 12,1
1Par 12,3
1Par 12,7
1Par 12,18
1Par 15,17
1Par 15,17
1Par 15,17
1Par 16,38
1Par 18,10
1Par 18,12
1Par 18,15
1Par 18,15
1Par 18,16
1Par 18,16
1Par 18,17
1Par 19,1
1Par 19,2
1Par 20,5
1Par 20,5
1Par 20,7
1Par 22,5
1Par 22,6
1Par 22,9
1Par 22,10
1Par 22,11
1Par 22,17
1Par 23,1
1Par 24,6
1Par 24,20
1Par 24,23
1Par 24,24
1Par 24,24
1Par 24,25
1Par 24,26
1Par 24,28
1Par 24,29
1Par 26,6
1Par 26,10
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de Senín, de Ges, fóran Jonatan,
de Seguà, de Arach, 34 e Achiam,
de Achàs, de Arach, 35 e Elifàs,
37 e Hasray de Carmell; e Nooray,
e Joell, frare de Natan; e Mibaur,
de Berroch, escuder de Joab,
de Geth. 41 E Urias hetheu e Sabat,
e Sabat, fill de Ullí; 42 e Dinà,
de Rubèn, e XXX ab ell; 43 Henaan,
de Asteroch; e Sammà e Jasiell,
de Bacham de Amer; 45 e Jadiell,
de Manín, e Jeribay, e Josicay,
que ell fugia ancara a Saüll,
Maàs de Gebach, e Jasaell e Fàlec,
de Caray, 7 e Yorlam e Sabadià,
e dix a Daviu: –Nós som teus e yo,
donchs, dels fills de Leví Joiel,
de Joell, e de sos frares Asafs,
fills de Mararí, lurs frares, Uhan,
frares e fóran LXVIII. E Obedodom,
de Sobà, 10 ell tremès Aram, son
e de Emalech. 12 E Abisay,
justícia a tot lo pobla. 15 E Joab,
la sua host príncep. E Josefat,
era sobra los notaris. 16 E Sadoch,
fill de Achitop, e Achimàlech,
Isfusan era ascrivà. 17 E Benaÿas,
rey dels fills de Amon, morí e son
–Yo feré misericòrdia ab Hamon,
los feristeus, en la qual fou lo
en la qual fou lo fill de Odach,
lo pobla de Israell, e Jonatan,
Daviu. 5 E Daviu dix: –Salamó, mon
mia mort. [*] 6 E apellà Salamó son
molta sanch devant mi. 9 Mas lo
casa al meu nom e serà a mi an
perdurablament.” 11 Donchs, mon
que ells ajudasen a Salamó son
ple de dies, e astablí Selemó, son
dels fills de Ytamar. 6 E Samaÿas,
de Israell ho menà. 20 E Subael,
e Salamoch [*]. 23 E Jerian, son
lo ters; Zechinon, lo quart. 24 Lo
24 Lo fill de Osiell fo Michà, lo
25 lo frare de Michà fo Jesià, e
de Merarí foren Moolí e Musí, e lo
Seení e Jacur e Hebrí. 28 E Moolí,
qui no havia fills. 29 E lo
nostro Senyor beneý aquell. 6 E son
fo príncep Ceerí, cor ell no havia
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fill de Seguà, de Arach, 34 e Achiam, fill
fill de Achàs, de Arach, 35 e Elifàs, fill
fill de Aüra; 36 Fer de Maquís, Ahià feló
fill de Asrabay; 38 e Joell, frare de
fill de Aregaray; 39 e Èlzech de Amon, e
fill de Servià; 40 e Yràs de Geth, e
fill de Ullí; 42 e Dinà, fill de Sagat, de
fill de Sagat, de Rubèn, príncep dels
fill de Macà, e Josefat de Machan; 44 e
fill de Bacham de Amer; 45 e Jadiell, fill
fill de Semrí; e Jaasèn, frare de Toach;
fill de Elnaen; e Jachinà de Moab, e Ebell
fill de Cis; tots ells éran molt forts
fill de Asinod, e Bariachà e Ieu de Oth; 4
fill de Joiadam de Gedor. 8 E fugíran de
fill de Ysay, pau sia a tu, pau sia a tu,
fill de Joell, e de sos frares Asafs, fill
fill de Berequias, e dels fills de Mararí,
fill de Tasie. 18 E ab ells lurs frares. E
fill de Edithun, e Hozà. 39 E stablí
fill, all rey Daviu, que ell demenàs a ell
fill de Servià, ferí Edom en la val de
fill de Servià, era sobra tota la sua host
fill de Aliüd, era sobra los notaris. 16 E
fill de Achitop, e Achimàlech, fill de
fill de Abitamar, éran preveres. E Isfusan
fill de Joadè, era sobre sells de les
fill Hamon regnà per ell. 2 E Daviu dix:
fill de Naàs, cor son para féu a mi
fill de Odach, fill de Salt, betlemites, e
fill de Salt, betlemites, e aucís [*]
fill de Samaà, frare de Daviu, aucís
fill, és ancara petit enfant e delicat, e
fill e menà a ell qui adificàs una casa al
fill qui nexerà de tu serrà home molt
fill e yo seré a ell an pare. Yo fermaré
fill, nostro Senyor sia ab tu e hages tot
fill: 18 –Vós vehets so –dix ell–, que lo
fill, rey sobre lo pobla de Israell, 2 e
fill de Nathanael, ascrivà de la Lig,
fill de Jedià, era príncep dels fills de
fill, ço és, Amasias, lo segon; Jasiell,
fill de Osiell fo Michà, lo fill de Michà
fill de Michà fo Samir, 25 lo frare de
fill de Jesià, Sacharias. 26 Fills de
fill de Josiam fo Bechnon. 27 E los fills
fill de Aleatzar, qui no havia fills. 29 E
fill de Cis fo Gereniel. 30 Los fills de
fill per nom Samaÿas hach fills e fóran
fill primer angenrat e per açò son para
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1Par 26,14
se asdevench a Zacarias, son
1Par 26,24
Hebron e de Zeziell. 24 E Subael,
1Par 26,24
24 E Subael, fill de Gerson,
1Par 26,25 25 E son frara Aliàtzer, qui hac un
1Par 26,25 un fill per nom Rabià, e Asaÿas fo
1Par 26,25
fo fill de Rabià, e Jorram fo
1Par 26,25
fo fill de Asaÿas, e Zechrí fo
1Par 26,25
fo fill de Joram, e Zolimech fo
1Par 26,28
santifichà Samuel lo veent e Saül,
1Par 26,28
veent e Saül, fill de Sis, e Abner,
1Par 26,28
Sis, e Abner, fill de Ner, e Joab,
1Par 27,2
XXIIII mília hòmens. 2 Siboaam,
1Par 27,5
la host de XXIIII milés. 5 Beneas,
1Par 27,6 XXX e era sobra XXX. E Zadap, son
1Par 27,7
frare de Joab, e Zabadias, son
1Par 27,9 VI príncep an lo VI mes era Hyram,
1Par 27,16
fills de Simeon era duch Safarias,
1Par 27,17
fills de Leví era duch Hasabias,
1Par 27,18 fills de Yssachar era príncep Amrí,
1Par 27,19 de Sebulon era príncep Yesmeÿas,
1Par 27,19
de Neptalín era príncep Jeramuth,
1Par 27,20
fills de Efraÿm era príncep Ozee,
1Par 27,20
trip de Manasès era príncep Joell,
1Par 27,21
en Galaad era príncep Jaddó,
1Par 27,21
de Benjamín era príncep Josiell,
1Par 27,22
fills de Dan era príncep Ezriel,
1Par 27,24
astelles del cell. 24 E com Joab,
1Par 27,25
los tresaus del rey fo Asmoth,
1Par 27,25
Asmoth, fill de Adiel, e Jonetan,
1Par 27,26
viletes e an les torres. 26 E Ozií,
1Par 27,29
qui pexían an Sarona; e Safat,
1Par 27,32
e savi, hom ben letrat. Él e Jael,
1Par 27,34
34 E aprés Achitòfel fou Joiadà,
1Par 28,5 dels meus fills ha elet Salamó, mon
1Par 28,6
6 I ell ha dit a mi: “Salamó, ton
1Par 28,6
car yo he alet aquell en mi an
1Par 28,9 perdurablament. 9 E tu, Salamó, mon
1Par 28,11
11 E Daviu donà a Salamó, son
1Par 28,20
20 E Daviu dix a Salamó, son
1Par 29,1 –Nostro Senyor ha elet Salamó, mon
1Par 29,19 19 E dóna acabat cor a Salamó, mon
1Par 29,22 e untàran la segona vegada Salamó,
1Par 29,26 anans de Israell. 26 Donchs Daviu,
1Par 29,28 riqueses e de glòria. E Salamó son
1Par 2,3
3 Judes angenrà tres fills de la
1Par 2,21
21 E puys Hesrom colgà’s ab la
1Par 2,35
e hac nom Agernà; 35 e donà-li se
1Par 3,3
Egich, 3 lo quint Saphcian, de la
1Par 3,5
aquests quatre fóran de Betsabé,
1Par 4,18
Aquests fóran fills de Nebequià,
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fill, qui era molt savi e molt discret, 15
fill de Gerson, fill de Musi, era [*] del
fill de Musi, era [*] del tresor. 25 E son
fill per nom Rabià, e Asaÿas fo fill de
fill de Rabià, e Jorram fo fill de Asaÿas,
fill de Asaÿas, e Zechrí fo fill de Joram,
fill de Joram, e Zolimech fo fill de
fill de Zerhú. 26 Aquest Selimoth e sos
fill de Sis, e Abner, fill de Ner, e Joab,
fill de Ner, e Joab, fill de Servià. Tots
fill de Servià. Tots aquests santificàran
fill de Sabdiel, era sobra la primera
fill de Joadès, lo prevera, era duch de la
fill, era sobra la sua compaya. 7 En
fill, era aprés de ell, e havían an lur
fill de Accès de Tachnà, e havia an la sua
fill de Maachà; 17 sobre los fills de Leví
fill de Tamel; sobre los fills de Aron era
fill de Micael; 19 sobre los fills de
fill de Abdias; sobre los fills de
fill de Oziel; 20 sobre los fills de
fill de Ozazín; sobre lo mix trip de
fill de Fadaÿas; 21 e sobre los mix trip
fill de Zacarias; sobra los fills de
fill de Abner; 22 sobre los fills de Dan
fill de Jeroam. Aquests fóran los prínceps
fill de Servià, hac ells comensats a
fill de Adiel, e Jonetan, fill de Ozias,
fill de Ozias, era sobre aquels tresaus
fill de Chelup, era sobra las obres groses
fill de Adlí, era sobra los bous qui éran
fill de Hachamon, éran ab los fills del
fill de Beneÿas, e Abiatar. E Joab era
fill, que ell sega an la cadira del regna
fill, adificarà a mi la mia casa e los
fill e yo seré a él an para. 7 E fermaré
fill, sàpies e coneges lo Déu de ton para
fill, discrepcion del porxo e del templa e
fill: –Fé beronilment e conforte’t, e fé
fill, qui és ancara infant e tenra, e la
fill, enaxí que ell guart los teus
fill de Daviu; donchs ells untàran príncep
fill de Ysay, regnà sobre tot lo pobla de
fill regnà per él. 29 Los fets del rey
filla de Sue cananita, so és a seber, Her,
filla de Maquir, para de Galaad, e com hac
filla per muler e angendrà de aquella
filla d’Ebitalil, lo VI è Jerram, qui
filla de Amiel. 6 Jebar, Elizamà, 7
filla de faraon, la qual rabé per muler
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1Par 7,24
los mals de la sua cassa. 24 E sa
1Par 15,29
tro an la ciutat de Daviu, Nicoll,
1Par 7,15
segon fill fo Salfat, e Salfat hac
1Par 7,28
fills astegéran en Sincèn ab ses
1Par 7,28
Sincèn ab ses filles e Azà ab ses
1Par 7,29
de Manasès estech Bersan e ses
1Par 7,29
e ses filles, [*] e Magedó e ses
1Par 8,12
Aquest adifichà Eno e Loth e ses
1Par 18,1
humilià aquells, e pres Geth e les
1Par 23,22 E Eleatsar morí e no hac fills, mas
1Par 25,5
donà a Heman XIIII fills e tres
1Par 1,19
Hèber. 19 E Hèber engenrà dos
1Par 1,33 Henoch, [*] Aldaà. Tots aquests són
1Par 1,43 de Edom, anans que hagesen reys los
1Par 2,1
de Edom. 2,Tit 1 Aquests són los
1Par 2,3
Gat, Aser. 3 Judes angenrà tres
1Par 2,10
angenrà Nason, príncep dels
1Par 2,23
de LXX ciutats; aquests fóran
1Par 2,27
qui fo mara de Onam. 27 E los
1Par 2,33
Phàled, Zizà. Aquests són los
1Par 2,34
fills de Jeramel. 34 Sesan no hac
1Par 2,50 Caleb angendrà Axà. 50 Aquets fóran
1Par 2,54
serraÿtes e los astaholites. 54 Los
1Par 3,1
3,Tit 1 Devid angendrà aquests
1Par 3,4
de Eglà, muler sua. 4 Donchs sis
1Par 3,5
anys. 5 David angenrà aquests
1Par 3,9
Aquests [*] 9 [*], part los
1Par 4,6 Hèpher, Teman e Astarí. Aquests són
1Par 4,18
pare de Zenon. Aquests fóran
1Par 4,19
muler Mèroch. 19 Aquests són los
1Par 4,21 Joech e Bensoch. 21 Aquests són los
1Par 4,27 fill de Secur. 27 Semeý angenrà XVI
1Par 4,27
Los frares seus no hagéran molts
1Par 4,27
no poch bastar al nonbre dels
1Par 4,42
moltes bones pastures. 42 E dells
1Par 4,42
Naarias, Raphaÿas, Oziel, qui éran
1Par 5,1
la magoria, mas donàran-ho als
1Par 5,14 Jacan, Say, Hèber. 14 Aquests fóran
1Par 5,15
fill de Bus. 15 E sos frares, los
1Par 5,18
Gereboam, rey de Israell. 18 E los
1Par 5,23
dentrò a la trensmigració. 23 E los
1Par 6,1
tro al die de huy. 6,Tit 1 Los
1Par 6,2
Gerson, Chaat, Merarí. 2 Los
1Par 6,3
Assaar, e Hebron, Oziel. 3 Los
1Par 6,3
aquets: Aron, Moysès, Maria. Los
1Par 6,16
exí d’equí. 16 Aquests fóran los
1Par 6,17 Chaat, Merarí. 17 Aquests fóran los
1Par 6,18
e Semeý. 18 Aquests fóran los
1Par 6,19
Hobron, Oziell. 19 Aquests fóran
1Par 6,22
para de Jatcrý. 22 Aquests són los
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filla fo Sarrà, la qual adifichà Beterèn
filla de Seüll, gordava per una finestra e
filles. 16 E Machà, muler de Maquir,
filles e Azà ab ses filles. 29 E de prop
filles. 29 E de prop los fills de Manasès
filles, [*] e Magedó e ses filles, e Dor e
filles, e Dor e ses files. Aquí habitàran
filles. 13 E Barà e Sèmnua fóran prínceps
filles de aquell de la mà dels feristeus.
filles. E los fills de Sis [*] preséran
filles. 6 Tots aquests fóran sots la mà de
fills: Jactan, Fàllech, e en los dies de
fills de Secutà. 34 Abram angenrà Isach, e
fills de Israel: Bala, fill de Baor; e lo
fills de Israel: Rubèn, Simeon, Levý,
fills de la filla de Sue cananita, so és a
fills de Judà. 11 Nason angendrà Salmon,
fills de Machir, para de Galaad. 24 E com
fills que Aram angendrà primerament de
fills de Jeramel. 34 Sesan no hac fills e
fills e hac files, e hac un servisial
fills de Calef. E Hur, qui fo primer,
fills de Salmà, para de Betlem, e de
fills en Habron: lo primer fo Amon, qui
fills de David nasquéran an Habron, un
fills en Jerusalem: Samaà, Sobab, Natan,
fills de les concopines, hagéran una
fills de Naarà. 7 Halaà anfentà Sàrrech,
fills de Nebequià, filla de faraon, la
fills de la muler de Edom, germana de
fills de Sellà, fill de Judà: Her, qui fo
fills e VI files. Los frares seus no
fills e tota la sua perentia no poch
fills de Judà. 28 E habitàran an Barsabe e
fills de Simeon anàran en lo munt de Sir D
fills de Jezí, 43 e destrovíran e auciéran
fills de Josep, qui era son germà, aytanbé
fills de Abidell, qui fo fill de Hurí,
fills de Abdiell, qui fo fill de Oremí,
fills de Rubèn e de Gad e los hòmens de la
fills de la meytat del trip de Manassès
fills de Levý fóran aquests: Gerson,
fills de Achat fóran aquests: Amram,
fills de Amran fóran aquets: Aron, Moysès,
fills de Aron fóran aquests: Nadap et
fills de Leviy: Gerson, Chaat, Merarí. 17
fills de Gerson: Lobení e Semeý. 18
fills de Caath: Aram, Yzar, Hobron,
fills de Mararí: Moolí, Muzí. E aquestes
fills de Caath: Aminadap fo son fill e fou
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1Par 6,28
para de Ellcanà. 28 Aquests fóran fills de Semel: lo primer angenrat fo
1Par 6,29
fo Uazaní, Abià. 29 Aquests fóran fills de Merarí: Moolí, qui fo para de
1Par 6,33
són aquells qui hy astaven ab sos fills. Dels fills de Cahat: Heman fo
1Par 6,33
qui hy astaven ab sos fills. Dels fills de Cahat: Heman fo cantor, fill de
1Par 6,44
Gerson; Gerson, de Leviy. 44 E los fills de Merarí e sos frares estaven a
1Par 6,49 nostro Senyor Déus. 49 E Aron e sos fills aduyen e cremaven ensens sobre l’
1Par 6,50
de Déu. 50 Aquests són los fills de Aron: Eleatzar, qui fo para de
1Par 6,54 de Achimàs. 54 E habitàran aquests fills de Amon en los carrés e an los lochs
1Par 6,57
a Calef, fill de Jofonè. 57 E a los fills de Aron donàran las ciutats de
1Par 6,61
e cognacions. 61 E donaren als fills de Cahat qui éran romasos, de lur
1Par 6,62
del trip de Manasès, 62 e als fills de Gerson, per les lurs perentias e
1Par 6,63
en Basan XIII ciutats. 63 Los fills, amperò, de Merarí, per las sues
1Par 6,65
lochs, 65 e donàran per sort dels fills del trip de Judà e del trip dels
1Par 6,65
del trip de Judà e del trip dels fills de Simeon e del trip dels fills de
1Par 6,65
fills de Simeon e del trip dels fills de Bengamín ciutats, les quals
1Par 6,66
66 axí com aqueles qui éran dels fills de Cahat, e fóran las ciutats en los
1Par 6,70
éran romasos de la cognació dells fills de Caath. 71 E los fills de Gerson,
1Par 6,71
dells fills de Caath. 71 E los fills de Gerson, de la cognació de la
1Par 6,77
ab tots los lurs lochs. 77 E als fills de Merarí qui éran romasos del trip
1Par 7,1
lurs lochs. 7,Tit 1 Aquests fóran fills de Isachar: Tollà, Phuà, Jasup,
1Par 7,2
Simaron, e axí són IIII. 2 Los fills de Tollà fóran aquests: Ozí,
1Par 7,3
éran hòmens forts. 3 Aquests foren fills de Ozí: Jesrayà; e de aquests
1Par 7,4
hagéran moltes mulers e molts fills. 5 E los lurs frares e tot lur
1Par 7,6
per nonbra LXXXVII mília. 6 Los fills de Bengamín éran Bela e Bèther e
1Par 7,8
XXII mília XXXIII hòmens. 8 Los fills de Bècher fóran Zamichàs e Joàs e
1Par 7,8
e Almetan. Tots aquests fóran fills de Bècher. 9 E los prínceps dels
1Par 7,10
e éran XXII mília e CC. 10 Los fills de Jadiell fóran Balan e Jeús,
1Par 7,11
e Tarsat: 11 tots aquests fóran fills de Jadiel, i éran prínceps de lur
1Par 7,12
a batalla. 12 Asafan e Hafasan éran fills de Baÿm, fill de Ader. 13 Los fills
1Par 7,13
fills de Baÿm, fill de Ader. 13 Los fills de Naptalín foren Joziel e Guní e
1Par 7,15
15 E Maquir donà mulers a sos fills, ço és, a Hapim e a Pulphim e a
1Par 7,16
lo nom de son frare fo Sares, e los fills fóran Ulam e Rèsem. 17 E lo fill de
1Par 7,17
de Ulam fo Bedan. Aquests fóran fills de Galaad, fill de Maquir, e los
1Par 7,17
de Galaad, fill de Maquir, e los fills de Manasès. 18E se sor fo regina e
1Par 7,19 és, Abiàser, e depuys Moolà. 19 Los fills de Samidà fóran Abín e Sinquen e Liz
1Par 7,20
e Sinquen e Liz e Man. 20 E los fills de Efraÿm fóran Satula e Bèred, son
1Par 7,25
e Asoensera lo Ssobirà. 25 E los fills d’ells foren Rapha e Rèceph e Tale,
1Par 7,28
lur habitació fo an Batel ab lurs fills, e Noran astech envers la part de
1Par 7,28
Gàser astech envers occident, e sos fills astegéran en Sincèn ab ses filles e
1Par 7,29
Azà ab ses filles. 29 E de prop los fills de Manasès estech Bersan e ses
1Par 7,29
Dor e ses files. Aquí habitàran los fills de Josep [*]. 30 E los fills da
1Par 7,30
los fills de Josep [*]. 30 E los fills da Aser, Jomnà, Josuà e Esín, Bannà,
1Par 7,31
Bannà, e Sarra, lur sor. 31 Los fills de Barià fóran Hèber e Mechiell, qui
1Par 7,33
e Camaal e Jassà; aquests fóran fills de Elfas. 34 Los fills de Sòmer
1Par 7,34
fóran fills de Elfas. 34 Los fills de Sòmer fóran Achè e Noagà e Jabà e
1Par 7,35 Achè e Noagà e Jabà e Aram. 35 Los fills de Hèben, son frara, foren Sufà e
1Par 7,36
e Jennà e Seŀles e Amanà. 36 Los fills de Sufà fóran Sue, Harmath e Sual e
1Par 7,38
e Salusà e Jethan e Betan. 38 E los fills de Bèrech fóran Sefonè e Pasfà e
1Par 7,39
fóran Sefonè e Pasfà e Arà. 39 Los fills de Olaà foren Oret e Hanzell e
1Par 7,40
e Rezià. 40 Tots aquests foren fills de Aser e fóran prínceps de lur
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1Par 8,3
lo quart, e Rafà lo quint. 3 E los
1Par 8,6
e Saphuà e Huram. 6 Aquests foren
1Par 8,10
e Selquià e Meri; aquests són los
1Par 8,12
engenrà Achiop e Aphàal. 12 E los
1Par 8,21
21 e Adarà e Arasà e Samayrath,
1Par 8,25
25 e Zepdarà e Phariel, los
1Par 8,27
[*] 27 e Jarsià e Elià e Zechí,
1Par 8,35 e Mirabaal angendrà Micham. 35 Los
1Par 8,38
engendrà Asel. 38 E Asell hac VI
1Par 8,38
Obdià, Hanan. Tots aquests fóran
1Par 8,39
fóran fills de Asaell. 39 Los
1Par 8,40
segon e Elifalli lo ters. 40 E los
1Par 8,40
e tenían archs, e havían molts
1Par 8,40
a C L mília. Tots aquests fóran
1Par 9,2
ciutats e en las posecions dels
1Par 9,2
de Israel fóran los preveres e los
1Par 9,3
3 E astegéran an Jerusalem dels
1Par 9,3
Jerusalem dels fills de Judà e dels
1Par 9,3
e dels fills de Bengamín e dels
1Par 9,4
fill de Bonní, qui fo dells
1Par 9,4
qui fo dells fills de Fares. Los
1Par 9,5
primer angenrat; aquests fóran sos
1Par 9,6
aquests fóran sos fills. 6 E dels
1Par 9,7
sos frares, e fóran DC XC. 7 E dels
1Par 9,14
la casa de nostro Senyor. 14 Dels
1Par 9,14
de Ericham, fill de Hecebon; dels
1Par 9,18
orient. Aquells qui éran dels
1Par 9,19
cassa de son pare. Aquests són los
1Par 9,23
en lur fe, 23 ells e lurs
1Par 9,26
temps en altre. 26 E a aquests IIII
1Par 9,30
e sobra las aspícias. 30 E dels
1Par 9,32
qui éran frites en paeles. 32 E los
1Par 9,33
cantadors per lurs companyas dells
1Par 9,34
a lur ministeri. 34 Los caps dels
1Par 9,41
Merebaal angenrà Michà. 41 Los
1Par 9,44
angendrà Assel. 44 Asel hac VI
1Par 9,44
Abdià, Henan. Aquests fóran
1Par 10,1
faristeus se conbatéran contra los
1Par 10,1
contra los fills de Israel, e los
1Par 10,2
acostats, qui persegían Seüll e sos
1Par 10,2
Jonetàs e Aminedab e Melquisue,
1Par 10,6
axí ell morí. 6 Donchs Saüll e tres
1Par 10,7
ells fusquéran e lexàran Saül e sos
1Par 10,8
éran morts e atrobàran Saül e sos
1Par 10,12
e preséran lo cors de Saül e de sos
1Par 11,10
segons la paraula que él dix als
1Par 11,31
fill de Gebay, de Gabat, dells
1Par 11,33
e Alibà e Salabenich. 33 Los
1Par 11,42
de Sagat, de Rubèn, príncep dels
1Par 12,2
Dells frares de Saüll, dels
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fills de Bale fóran Addar e Jesrà [*] 4
fills de Adoch e fóran prínceps de linatga
fills e prínceps en lurs compayes. 11
fills de Oltàal fóran Hèber, Misam e
fills de Semeth. 22 Jefan e Hèsber e Eliel
fills de Sesach. 26 Samragí e Seccorià [*]
fills de Joram. 28 Aquests fóran
fills de Micam foren Fiton, Amàlech e
fills per los noms dels quals fóran
fills de Asaell. 39 Los fills de Assa:
fills de Assa: primer angenrat Ullam e Hus
fills de Ulam fóran molts e fóran de gran
fills e nebots entrò a C L mília. Tots
fills de Bengamín. 9,Tit 1 Donchs tot lo
fills de Israel fóran los preveres e los
fills de Leví e los nathaneus. 3 E
fills de Judà e dels fills de Bengamín e
fills de Bengamín e dels fills de Efraÿm e
fills de Efraÿm e de Manasès. 4 Othei,
fills de Fares. Los fills de Judà 5 fóran
fills de Judà 5 fóran Salorní e Azià, lo
fills. 6 E dels fills de Sàray fo Enell e
fills de Sàray fo Enell e sos frares, e
fills de Bengamín fóran Assà, lo fill de
fills de Leví fo Samayà, fill de Hasub,
fills de Mererí 15 fo Bachacar, qui fo
fills de Leví fóran 19 Seŀlum, fill de
fills de Corè, qui foren guardes sobre les
fills aytanbé en les portes de la cassa de
fills de Leví fou comenat tot lo nonbre
fills dells preveres feien [*]. 31 E
fills de Cahat, lurs frares, éran sobre
fills de Leví, qui astaven an les
fills de Leví estigéran per lurs compayas
fills de Michà fóran [*] Màlech e Tarà. 42
fills, qui hagéran axí nom: Ezricham,
fills de Esell. 10,Tit 1 Los faristeus se
fills de Israel, e los fills de Israel
fills de Israel fusquéran als falisteus e
fills, ells ausiéran Jonetàs e Aminedab e
fills de Saüll. 3 Lavors fou agreugada la
fills seus e tota se conpaya morí ansems.
fills morts, e desertaren lurs ciutats e
fills, qui jèyan morts en lo munt de
fills e portàran aquells an Jabès, e
fills de Israell. 11 E aquest és lo nonbre
fills de Bengamín fo Baraylà de Bacaron.
fills de Senín, de Ges, fóran Jonatan,
fills de Rubèn, e XXX ab ell; 43 Henaan,
fills de Bengamín, 3 era príncep Abiàcer e
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1Par 12,3
3 era príncep Abiàcer e Joaber, fills de Maàs de Gebach, e Jasaell e
1Par 12,14
lo onze. 14 Aquests fóran los fills de Gat prínceps de la host; lo manor
1Par 12,24 la paraula de nostro Senyor. 24 Los fills de Judà, qui portaven ascuts e
1Par 12,25 DCCC aparalats a conbatra. 25 Dels fills de Simeon, VII mília [*] hòmens qui
1Par 12,26
molt forts a conbatra. 26 E dels fills de Leví, IIII e mília DC. 27 Johadà
1Par 12,29
n’hi hach XXII mília. 29 E dels fills de Bengemín, frares de Judà, n’hi
1Par 12,30
ancara la casa de Saüll. 30 E dels fills de Efraÿm n’hi hach XX mília DCCC i
1Par 12,32
Daviu rey sobra ells. 32 E dells fills de Ysachar, qui éran hòmens molt
1Par 12,32 temps e manaven qualque cosa los fills de Israell hagesen a fer, fóran CC
1Par 12,33
los lurs consells faéran. 33 Los fills de Sebulon qui axíran a batalla e
1Par 12,35
portar ascut e lansa. 35 E los fills de Dan qui éran aparalats a la
1Par 12,36
XXVIII mília e DCC. 36 E dells fills de Aser qui axían a batalla, qui·s
1Par 12,37
flum Jordà, so és a seber, dells fills de Rubèn e de Gat e de la mitga part
1Par 13,2
2 e dix a tota la compaya dells fills de Israell: –Si plau a vós e si la
1Par 13,2
de Israell e als preveres e als fills de Leví, qui habiten an los burchs
1Par 14,3
mulers en Jerusalem e angenrà fills e files. 4 Aquests són los noms
1Par 14,4
files. 4 Aquests són los noms dells fills qui nasquéran a ell an Jerusalem:
1Par 15,2
portada per alcuns, sinó per los fills de Levý, los quals nostro Senyor
1Par 15,4
aparalat. 4 E ajustà atresí los fills de Aron e los fills de Leviy. 5 E
1Par 15,4
atresí los fills de Aron e los fills de Leviy. 5 E dels fills de Cahat fo
1Par 15,5
Aron e los fills de Leviy. 5 E dels fills de Cahat fo príncep Uriell, e sos
1Par 15,6
frares, ço és, de C XX. 6 E dells fills de Merarí fo príncep Asaà, e sos
1Par 15,7
ço és a seber, de CC XX. 7 E dells fills de Jerson fo príncep Joell, e sos
1Par 15,8
frares, ço és, de C XX. 8 E dells fills de Alisafam fo príncep Sameÿas, e
1Par 15,9
ço és a seber, de CC. 9 Dels fills de Hebron fo príncep Eliel, e sos
1Par 15,10
ço és a seber, de LXXX. 10 Dels fills de Osiell fo príncep Aminadap, e sos
1Par 15,11
Sadoch e Abiatar, preveres, e los fills de Leví, ço és, Uriell, Esaayà,
1Par 15,12 sots prínceps de les compayas dells fills de Leví, santificats-vos ab
1Par 15,14
14 Donchs los preveres e los fills de Leví fóran santificats, per ço
1Par 15,15
Senyor Déus de Israel, 15 on los fills de Leví aportàran la archa de nostro
1Par 15,16 E com Daviu dix alls prínceps dels fills de Leví que ells ascollisen de lurs
1Par 15,17
17 ells astablíran, donchs, dels fills de Leví Joiel, fill de Joell, e de
1Par 15,17
Asafs, fill de Berequias, e dels fills de Mararí, lurs frares, Uhan, fill
1Par 15,22
[*]. 22 E Cocinas, príncep dels fills de Leví, era astablit sobre la
1Par 15,28
lin qui ha nom effot. 28 Tots los fills de Leví, qui aportaven la archa de
1Par 16,13
de Israell són los seus serfs e los fills de Jacob són los seus alets. 14 Cor
1Par 16,42
a cantar a Déu. E féu los fills de Eyditum éser portés. 43 E tot lo
1Par 17,11
aprés tu, la qual serrà de tos fills, e yo astabliré lo regna de aquells.
1Par 18,2
2 E ferí Moab, enaxí que los fills de Moab fóran fets serfs de Daviu e
1Par 18,11 axí com de Idomea e de Moab e dels fills de Amon, e axí com dels feristeus e
1Par 18,17
sereteus e dels fereseus. E los fills de Daviu astàvan primers a la mà del
1Par 19,1
1 Asdevench-se que Neàs, rey dels fills de Amon, morí e son fill Hamon regnà
1Par 19,2
ells fóran venguts en la terra dels fills de Amon, per ço que ells aconortasen
1Par 19,3
Hamon. 3 E los prínceps dells fills de Amon dixéran a Hamon: –Tu cuydes
1Par 19,6
lavors se’n tornasen. 6 E com los fills de Emon vehéran que ells havían feta
1Par 19,7
de la part devers Medebà. E los fills de Amon se ajustàran de lurs ciutats
1Par 19,9
la host dels forts hòmens. 9 E los fills de Amon axíran de defora e
1Par 19,11
frara. E axí ells anàran contra los fills de Amon, 12 cor Joab dix: –Si los
1Par 19,12
tu seràs a mi en ajuda, e si los fills de Amon sobren a tu, yo seré a tu en
1Par 19,15 e ancalsàran aquells. 15 E com los fills de Amon vehéran que los asirienchs
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1Par 19,16
que ell era astat vensut per los
1Par 19,19
vehéran que éran sobrats per los
1Par 19,19
anc puys Síria no volch ajudar als
1Par 20,1
cavaleria e degostà la terra dels
1Par 20,3
féu Deviu a totes las ciutats dels
1Par 20,7
Daviu, aucís aquell. Aquests fóran
1Par 21,1 ascomoch Daviu que ell nonbràs los
1Par 21,5
lo nonbra de aquells (ço és, dels
1Par 21,5
portans aspasa, e hac-n’hi dels
1Par 21,6
6 Mas ell no nonbrà los
1Par 21,12
àngell de nostro Senyor aucia los
1Par 21,20
regardat e vist l’àngell, e IIII e
1Par 23,2
prínceps [*] e los preveres e los
1Par 23,3
e los fills de Leví. 3 E los
1Par 23,9
e Joell, aquests tres. 9 Fóran
1Par 23,10 les compayas de Lehedan. 10 E los
1Par 23,10
e Jaús e Banan; aquets IIII fóran
1Par 23,11
e Jaús e Banan no hagéran molts
1Par 23,12 una compaya e an una casa. 12 Los
1Par 23,13
e Oziell, e fóran IIII e. 13 Los
1Par 23,13
sans dels sans, so és, ell e sos
1Par 23,14 nom de ell perdurablament. 14 E los
1Par 23,15 nonbrats an lo trip de Leví. 15 Los
1Par 23,16
fóran Gerson e Eliàtser. 16 Los
1Par 23,17
lo primer fo Sobuel. 17 E los
1Par 23,17
lo primer; e Eliàtzer no hac altres
1Par 23,17
no hac altres fills, mas los
1Par 23,18 molt fortment montiplicats. 18 Los
1Par 23,19
Salumith fo lo primer. 19 E los
1Par 23,20
lo ters; Jetran, lo quart. 20 Los
1Par 23,21
lo primer; Jasià, lo segon. 21 Los
1Par 23,21 cantaven e fóran Moolí e Mosí. Los
1Par 23,22
e Cis. 22 E Eleatsar morí e no hac
1Par 23,22
e no hac fills, mas filles. E los
1Par 23,23
aqueles per mulers. 23 E los
1Par 23,26
26 No serà de l’ofici dels
1Par 23,27
a ministrar. 27 Cor lo nonbre dels
1Par 23,28
Daviu. 28 E seran sots la mà dels
1Par 23,30
pes e sobra tota càrega. 30 E los
1Par 23,32
del sentuari e la observació dels
1Par 24,1
24,Tit 1 Aquestes parts seran alls
1Par 24,1
parts seran alls fills de Aron. Los
1Par 24,2 2 E Nedap e Abiüd moriren meyns de
1Par 24,3
aquells, so és, Sadoch, dels
1Par 24,3
de Aleatzar, e Achimàlech, dels
1Par 24,4
die e segons lur servey. 4 E los
1Par 24,4
molt més an prínceps que los
1Par 24,4
e ell departí aquells, ço és, als
1Par 24,4
prínceps per lurs compayes, e als
1Par 24,5
de la casa de Aleatzar com dels
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fills de Israell, ell tramès sos misatges
fills de Israel, ells vengéran a Deviu e
fills de Amon. 20,Tit 1 Esdevench-se
fills de Amon. E despuys anà e asagà
fills de Amon. E depuys ell se’n tornà ab
fills de Rafaÿm en Geth [*] i dels seus
fills de Israell. 2 E Daviu dix a Joab e
fills d’Israell). E fou trobat per nonbre
fills de Judà CCC LXXX mília hòmens
fills de Leví ne de Bengamín, per ço cor
fills de Israell en totes lurs ciutats.
fills qui éran ab ell, ells se amagàran,
fills de Leví. 3 E los fills de Leví fóran
fills de Leví fóran nonbrats de XX anys an
fills de Semeý e fóran prínceps
fills de Semeý: Lech e Zizà e Jaús e
fills de Semeý. 11 E Élech era lo primer e
fills e per açò ells fóran comtats en una
fills de Caath fóran Anram e Ysaach e
fills de Amram fóran Aron e Moysès. E Aron
fills perdurablament, e que cremàs ansens
fills de Moysès, home de Déu, fóran
fills de Moysès fóran Gerson e Eliàtser.
fills de Gerson lo primer fo Sobuel. 17 E
fills de Ebèser: Robià fo lo primer; e
fills, mas los fills de Tobià fóran molt
fills de Tobià fóran molt fortment
fills de Ysachar: Salumith fo lo primer.
fills de Hebron: Zariau fo lo primer;
fills de Uriell: Michà fou lo primer;
fills de Merarí cantaven e fóran Moolí e
fills de Moolí fóran Aleatzar e Cis. 22 E
fills, mas filles. E los fills de Sis [*]
fills de Sis [*] preséran aqueles per
fills de Musí foren [*] Moli e Èder e
fills de Leviy que ells porten d’equí
fills de Leví serà comtat de XX anyns an
fills de Aron en lo servey de la cassa de
fills de Leví estían al matí a confesar e
fills de Aron, lurs frares, que ells
fills de Aron. Los fills de Aron fóran
fills de Aron fóran Nedap e Abiüd e
fills anans que lur para, e Eleatzar e
fills de Aleatzar, e Achimàlech, dels
fills de Ytamar, segons lur die e segons
fills de Aleatzar fóran atrobats molt més
fills de Ytamar, e ell departí aquells, ço
fills de Aleatzar, XVI prínceps per lurs
fills de Ytamar per lurs compayes e per
fills de Ytamar. 6 E Samaÿas, fill de
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1Par 24,6
les compayas, dels preveras e dels
1Par 24,6
qui era sobra totes les altres dels
1Par 24,6
que havia desots si tots los altros
1Par 24,20
fill de Jedià, era príncep dels
1Par 24,20 Leví qui éran astats romasos e dels
1Par 24,21
[*]. 21 E Jesias era príncep dels
1Par 24,27 fill de Josiam fo Bechnon. 27 E los
1Par 24,28
fill de Aleatzar, qui no havia
1Par 24,30
lo fill de Cis fo Gereniel. 30 Los
1Par 24,30
Àder e Jerimuth. Aquests fóran
1Par 24,31
meséran sorts contra sos frares,
1Par 24,31 les compayas dells preveras e dells
1Par 25,1
la host departíran an lo servey els
1Par 25,2
que era a ells asignat. 2 Dels
1Par 25,2
e Josep e Natanià e Aserella. Los
1Par 25,3
prop lo rey. 3 E Ydathun: e los
1Par 25,4 e louans nostro Senyor Déu. 4 E los
1Par 25,5
e Masioth. 5 Tots aquests fóran
1Par 25,5 seu corn. E Déus donà a Heman XIIII
1Par 25,9
Asaf; e la segona, a Golias e a sos
1Par 25,10
XII; 10 e la tersa, a Sacur e a sos
1Par 25,11
XII; 11 e la quarta, a Isaý e a sos
1Par 25,12
XII; 12 e la V ª, a Natanias e sos
1Par 25,13
XII; 13 e la VI ª, a Bocian e a sos
1Par 25,14
XII; 14 e la VII, a Israalà e a sos
1Par 25,15
XII; 15 e la VIII, a Ysaÿas e a sos
1Par 25,16
e la VIIII ª, a Machanias e a sos
1Par 25,17
XII; 17 e la X, a Samaÿas e a sos
1Par 25,18
XII; 18 e la XI, a Esrael e a sos
1Par 25,19
XII; 19 e la XII, a Sabias e a sos
1Par 25,20
20 e la XIII, a Subaell e a sos
1Par 25,21
21 e la XIIII, a Machatias e a sos
1Par 25,22 XII; 22 e la XV, a Jerimoth e a sos
1Par 25,23
23 e la XVI, a Hananias, e a sos
1Par 25,24
24 e la XVII, a Jesbotase e a sos
1Par 25,25
25 e la XVIII, a Hananí e a sos
1Par 25,26
XII; 26 e la XIX ª, a Melqui e sos
1Par 25,27
XII; 27 e la XX, a Eliath e a sos
1Par 25,28
XII; 28 e la XXI, a Othir e a sos
1Par 25,29
29 e la XXII, a Godolias e a sos
1Par 25,30
30 e la XXIII, a Maziüth e a sos
1Par 25,31 e la XXIIII, a Romanathiser e a sos
1Par 26,1
26,Tit 1 Lo departiment [*] dels
1Par 26,4
lo VI, e Elmasay fo lo VII. 4 E los
1Par 26,6
6 E son fill per nom Samaÿas hach
1Par 26,7
molt forts hòmens. 7 Donchs, los
1Par 26,8
dels fils de Obedom; ells e lurs
1Par 26,9
e fóran LXXII de Obedon. 9 E los
1Par 26,10
hòmens, i éran XVIII. 10 De los
1Par 26,10
los fills de Hozà, ço és a saber,
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fills de Leví. E descrisch una casa qui
fills de Aleatzar, e una altra casa que
fills de Ytamar. 7 La primera sort exí a
fills de Leví qui éran astats romasos e
fills de Amram [*]. 21 E Jesias era
fills de Tobias. 22 E Ysaans e Salamoch
fills de Merarí fóran Osiam e Seení e
fills. 29 E lo fill de Cis fo Gereniel. 30
fills de Musí fóran Meolí, Àder e
fills de Leví segons lurs casas de lurs
fills de Aron, denant lo rey Daviu e
fills de Leví; aytanbé los menors com los
fills de Asaf, de Heman e Ydicum, los
fills de Asaf fóran Sacur e Josep e
fills de Asaf profetitzàran sots la mà de
fills de Yditun fóran Golias [*] e Jesias
fills de Heman fóran Bechà e Mathanià,
fills de Heman, qui vèyan lo rey en les
fills e tres filles. 6 Tots aquests fóran
fills e a sos frares, qui éran XII; 10 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 11 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 12 e
fills e sos frares, qui éran XII; 13 e la
fills e a sos frares, qui éran XII; 14 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 15 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 16 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 17 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 18 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 19 e
fills e a sos frares, XII; 20 e la XIII, a
fills e a sos frares, qui éran XII; 21 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 22 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 23 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 24 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 25 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 26 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 27 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 28 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 29 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 30 e
fills e a sos frares, qui éran XII; 31 e
fills e a sos frares, qui éran XII. 26,Tit
fills de Corrè fo Mesellemias [*] 2 [*] e
fills de Obedom: Samaÿas fo lo primer
fills e fóran prebots de lurs compayas,
fills de Samaÿas fóran Othim e Rafael e
fills e lurs frares fóran molt forts
fills de Masamias e lurs frares fóran molt
fills de Hozà, ço és a saber, fills de
fills de Merarí, fo príncep Ceerí, cor ell
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1Par 26,11
lo quart; tots aquests fóran fills e frares de Hozà, e fóran XIII. 12 E
1Par 26,15
se asdevench a Bededom e a sos fills, en la quall partida de la cassa era
1Par 26,17
guàrdia contra la guàrdia. 17 E VI fills de Leví estaven devers la porta d’
1Par 26,19
los departiments dels portés, dels fills de Corrè e de Merarí. 20 E Echias
1Par 26,21
los vaxells dells sants. 21 Los fills de Lehedan e los fills de Gerson [*]
1Par 26,21
21 Los fills de Lehedan e los fills de Gerson [*] fóran prínceps de les
1Par 26,22 Leedan e Gerson e Gehieli. 22 E los fills de Jehieli, Zacrí e Joell, son
1Par 26,23 nostro Senyor, 23 e fóran sobra los fills de Amram e de Saart e de Hebron e de
1Par 26,29
son frara. 29 Senias era sobra los fills de Isaart, e sos fills éran sobre
1Par 26,29
sobra los fills de Isaart, e sos fills éran sobre les obres qui·s fèyan
1Par 26,29
sobra la part de defora per los fills de Israell a enseyar e a jutgar éls.
1Par 26,30
a enseyar e a jutgar éls. 30 Dels fills de Hebron fóran Hasabias e Sabias e
1Par 26,31
rey. 31 E Azaries fo príncep dels fills de Hebron segons lurs compayas e
1Par 26,32
E Daviu posà aquests sobre los fills de Rubèn e sobre los fills de Gaad e
1Par 26,32
los fills de Rubèn e sobre los fills de Gaad e sobra lo mix trip de
1Par 27,1
de Déu e del rey. 27,Tit 1 Los fills de Israel, segons lur nonbre, qui
1Par 27,10 lo VII mes era Helas de Faŀló, dels fills de Efraÿm, e havia an la sua
1Par 27,14 XI mes era Beneÿas de Faracot, dels fills de Efraÿm, e havia an la sua
1Par 27,16
de Israel, ço és a seber, sobra los fills de Rubèn, era Aliàtzer duch de
1Par 27,16
Aliàtzer duch de Zecrí; sobre los fills de Simeon era duch Safarias, fill de
1Par 27,17
fill de Maachà; 17 sobre los fills de Leví era duch Hasabias, fill de
1Par 27,17
Hasabias, fill de Tamel; sobre los fills de Aron era príncep Sadoch; 18 sobra
1Par 27,18
era príncep Sadoch; 18 sobra los fills de Judà era príncep Eliüd, frara de
1Par 27,18
Eliüd, frara de Daviu; sobre los fills de Yssachar era príncep Amrí, fill
1Par 27,19
Amrí, fill de Micael; 19 sobre los fills de Sebulon era príncep Yesmeÿas,
1Par 27,19 Yesmeÿas, fill de Abdias; sobre los fills de Neptalín era príncep Jeramuth,
1Par 27,20
fill de Oziel; 20 sobre los fills de Efraÿm era príncep Ozee, fill de
1Par 27,21
Jaddó, fill de Zacarias; sobra los fills de Benjamín era príncep Josiell,
1Par 27,22
fill de Abner; 22 sobre los fills de Dan era príncep Ezriel, fill de
1Par 27,22
Aquests fóran los prínceps dels fills de Israell. 23 E Daviu no volch
1Par 27,24
açò, la ira de Déu vench sobra los fills de Israell, e per açò lo nonbre de
1Par 27,32 Jael, fill de Hachamon, éran ab los fills del rey. 33 E Citòfell era conseler
1Par 28,1
posecions del rey, e apellà lurs fills ab lurs misatges e tots los
1Par 28,5
nostro Senyor ha donats a mi molts fills; dels meus fills ha elet Salamó, mon
1Par 28,5
donats a mi molts fills; dels meus fills ha elet Salamó, mon fill, que ell
1Par 28,8
e que lexets aquela als vostros fills aprés de vós perdurablament. 9 E tu,
1Par 28,13
departiments dels preveras e dels fills de Leví en totes les obres de la
1Par 28,21
departimens dels preveras e dels fills de Leví en tota la obra del servey
1Par 29,24
e tots los poderosos e tots los fills del rey Daviu donàran lur mà e
1Par 7,7
Bela e Bèther e Jadiel, los tres. 7 Fills de Bella éran Escom e Ozí e Oriell e
1Par 23,8
7 E Gerson e Leedan e Semeý. 8 Fills de Leedan, fóran prínceps Jadiell e
1Par 24,26
e fill de Jesià, Sacharias. 26 Fills de Merarí foren Moolí e Musí, e lo
1Par 8,16
e Dar 16 e Michael e Jassà e Joà e Filri e Barayà. 17 [*] 18 E Gesemari e
1Par 2,4
Zàram e Fares. E axí fóran los fils de Judà V. 5 E Fares angenrà Heszom e
1Par 5,11
la terra tro a Galaad. 11 E los fils de Gad habitaren an la lur regió, en
1Par 6,25
fou para de Saüll. 25 Aquets fóran fils de Ellcanà: [*] 26 [*] Sophay qui fo
1Par 6,64
donàran [*] XII ciutats. 64 E los fils de Israel donàran als levites ciutats
1Par 23,24
e Jeremich. 24 Aquests fóran los fils de Leví en lurs linatges e an lurs
1Par 26,8
Sanisias. 8 Tots aquests fóran dels fils de Obedom; ells e lurs fills e lurs
1Par 27,3
XXIIII mília hòmens. 3 E era dels fils de Fares e príncep de tots los
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1Par 4,4
e lur germana havia nom Asafiní. 4
1Par 6,4
Ytamar. 4 Eleatzar angendrà
1Par 6,4
Ytamar. 4 Eleatzar angendrà Fineès.
1Par 6,50
de Aron: Eleatzar, qui fo para de
1Par 6,50
Eleatzar, qui fo para de Finès;
1Par 9,20
alberchs de nostro Senyor. 20 E
1Par 15,29
filla de Seüll, gordava per una
1Par 23,28
Senyor, en los vestiments, en les
1Par 9,26
e éran sobra ells e gordaven las
1Par 9,33
fills de Leví, qui astaven an les
1Par 28,12
que él se havia perpensats e de les
1Par 8,35 Micham. 35 Los fills de Micam foren
1Par 12,15 15 Aquests són aquells qui pasàran
1Par 18,3
per axenplar son amperi dentrò al
1Par 19,16
los sirienchs qui éran oltra lo
1Par 19,17
tot lo pobla de Israel e pasà lo
1Par 5,9
an un desert e armitatga, entrò al
1Par 5,26
en Elà e an Habor e an Ara, e en lo
1Par 12,37
mília. 37 E aquells qui éran detràs
1Par 26,30
sobra lo pobla de Israel ultra lo
1Par 1,19
Fàllech, e en los dies de Fàlech
1Par 1,39
engendrà Horí, Honnan. E Temnà
1Par 1,45
fil de Sare, de Bosrà. 45 E com
1Par 1,47 sua ciutat hac nom Ajuth. 47 E com
1Par 1,48 per ell Semlà de Mesrechà. 48 E com
1Par 1,49
posade de prop la aygua. 49 E com
1Par 1,50
Baalanan, fill de Acobor. 50 E con
1Par 1,51 de Mated, fila de Mesaab. 51 E com
1Par 2,7
en ledronici de vet (ço és, que
1Par 2,17
III. 17 Abigail anfentà Amasià, e
1Par 2,19
Jèfar, Sodab, Ardon. 19 E com
1Par 2,24 de Machir, para de Galaad. 24 E com
1Par 2,26 Geramael qui havia nom Aterià, qui
1Par 2,50
fóran fills de Calef. E Hur, qui
1Par 2,51
para de Cariatarym. 51 Salmà
1Par 2,51 51 Salmà fo para de Betleem, Harip
1Par 2,52
fo para de Betgader. 52 E [*] Sobal
1Par 3,1
aquests fills en Habron: lo primer
1Par 4,9
fill de Aram. 9 E Jabès emperò
1Par 4,11
frara de Suà, angendrà Machir, qui
1Par 4,12
Betrafà e Phesè e Thenà, qui
1Par 4,18
Judayà, enfentà Jàrech, qui
1Par 4,19
para de Seyllà e d’Astamó, qui
1Par 4,21
de Sellà, fill de Judà: Her, qui
1Par 4,21
qui fo para de Lechà, e Laadà, qui
1Par 4,25
Seŀlum fou fill de Saül, [*] Masmà
1Par 4,26 26 Masmà angendrà Haninel, Sacur
1Par 4,26
Sacur fo fil de Masmà, Semeý
1Par 4,33
e antorn dentrò a Bàal. E aquesta
1Par 4,35
Joell e Jehu, fill de Josabiè, qui

SEVILLA: 1PAR

Fimel angendrà Godor [*] Èser; Èser
Fineès. Fineès angenrà Abisue. 5 Abisue
Fineès angenrà Abisue. 5 Abisue engendrà
Finès; Finès fo para de Bisur; 51 Abisur,
Finès fo para de Bisur; 51 Abisur, de
Finès, fill de Eleazar, era duch [*]
finestra e vehé lo rey Daviu seltant e
finestras e en loch de la purificació e an
finestres e los tresors de la casa de
finestres, per ço que ells servisen de die
finestres tot antorn en los tresaurs de la
Fiton, Amàlech e Carrà a Accàs. 36 E Accàs
flom Jordà en lo primer mes, con ell ha
flom de Eufratres. 4 Donchs Daviu pres
flom. E Safat hi era príncep de la
flom Gordà e vench contra ells e aquells
flum qui és apellat Eufratren, per ço com
flum de Gozan, e an aquí astan tro al die
flum Jordà, so és a seber, dells fills de
flum Jordà, de la part devers ponent, en
fo depertida la terra [*]. 20 E Jectan
fo germà de Johatan. 40 E Sobal engenrà
fo mort Jobab, regnà per ell Huzan, de la
fo mort Adab, regnà per ell Semlà de
fo mort Semlà, regnà per ell Saül de
fo mort Seül, regnà per ell Baalanan, fill
fo mort Balanan, regnà per ell Adad, e la
fo mort Adad, comensàran a ésser duchs en
fo vedat). 8 E Ethan engenrà Azarias. 9
fo pare de aquest Gèter asmelita. 18 E
fo morta Asubà, pres altra muler qui era
fo mort Hesrom, Calefs colgà’s ab Afinta.
fo mara de Onam. 27 E los fills que Aram
fo primer, engenrà de Efrata Soboal, para
fo para de Betleem, Harip fo para de
fo para de Betgader. 52 E [*] Sobal fo
fo para de Cariacarim, qui veya la meitat
fo Amon, qui nasch de Achmós gerrelita, lo
fo millor e pus nobla que tots sos frares,
fo para de Esrom. 12 Esrom angendrà
fo para de la ciutat de Naàs. Aquets són
fo para de [*] Zochó. Zochó angendrà
fo de la terra de Maquí. 20 E Simon
fo para de Lechà, e Laadà, qui fo para de
fo para de Marazà, e les cognicions de la
fo fill de Selum. 26 Masmà angendrà
fo fil de Masmà, Semeý fo fill de Secur.
fo fill de Secur. 27 Semeý angenrà XVI
fo lur habitació e lo departiment de lurs
fo fill de Sarachies, e aquest fo fill de
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1Par 4,35
qui fo fill de Sarachies, e aquest
1Par 4,37 Adiell e Ismiel e Banayà. 37 E Zizà
1Par 4,37
37 E Zizà fo fill de Zepheu, qui
1Par 4,37
Zepheu, qui fo fill de Anlon, qui
1Par 4,37
Anlon, qui fo fill de Adahià, qui
1Par 4,37
Adahià, qui fo fill de Semrí, qui
1Par 5,1
entrò al die de huy. 5,Tit 1 Rubèn
1Par 5,6
dels asirians, se’n menà catiu, e
1Par 5,8
Zezehl e Zacharias. 8 E Baala
1Par 5,8
8 E Baala fo fill de Achàs, e Achàs
1Par 5,8
e Achàs fo fill de Semma, e Samma
1Par 5,14
Aquests fóran fills de Abidell, qui
1Par 5,14
Abidell, qui fo fill de Hurí, Hurí
1Par 5,14
de Hurí, Hurí fo fill de Jaïd, Jaïd
1Par 5,14
Jaïd fo fill de Galaad, Galaad
1Par 5,14
Galaad fo fill de Micaell, Micaell
1Par 5,15
frares, los fills de Abdiell, qui
1Par 5,22
mília àsens e C mília hòmens. 22 E
1Par 6,10 10 Joannàs engenrà Anarias. Aquest
1Par 6,20
las lurs compayes. 20 Gerson, qui
1Par 6,20
Gerson, qui fo para de Lobení, qui
1Par 6,20
qui fo para de Jòhach, Jòhac
1Par 6,22
són los fills de Caath: Aminadap
1Par 6,26
de Ellcanà: [*] 26 [*] Sophay qui
1Par 6,27 Sophay qui fo para de Nàat, 27 Nàat
1Par 6,28
fills de Semel: lo primer angenrat
1Par 6,29
fóran fills de Merarí: Moolí, qui
1Par 6,29
qui fo para de Lobaní. Lobaní [*]
1Par 6,30 Lobaní [*] fo para de Ozaà, 30 Ozaà
1Par 6,33
fills. Dels fills de Cahat: Heman
1Par 6,39
astava a la [*] part dreta. Asaph
1Par 6,39 Asaph fo fill de Berequià, Baraquià
1Par 6,44
sinestra. Ethan, fill de Cusí, qui
1Par 6,44
Cusí, qui fo fill de Abdí, e Abdí
1Par 6,49 axí com ho havia menat Moysès, qui
1Par 6,50
los fills de Aron: Eleatzar, qui
1Par 6,50
qui fo para de Finès; Finès
1Par 7,14
de Balà. 14 E lo fill de Manasès
1Par 7,14
Manasès fo Esriel, e la sua druda
1Par 7,15 nom Maachà. Lo nom del segon fill
1Par 7,16
nom Phares, e lo nom de son frare
1Par 7,17 Ulam e Rèsem. 17 E lo fill de Ulam
1Par 7,18
e los fills de Manasès. 18E se sor
1Par 7,24
mals de la sua cassa. 24 E sa filla
1Par 7,28
E la lur poceció e la lur habitació
1Par 7,31
Barià fóran Hèber e Mechiell, qui
1Par 8,1
e Asbaal fou lo segon, e Aam
1Par 8,30
30 e son fill primer angenrat
1Par 8,37 37 e Moasà angenrà Banaà, del qual
1Par 9,4
fill de Omohirí, fill de Bonní, qui
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fo fill de Oziell; 36 e Ehonay e Jocebà e
fo fill de Zepheu, qui fo fill de Anlon,
fo fill de Anlon, qui fo fill de Adahià,
fo fill de Adahià, qui fo fill de Semrí,
fo fill de Semrí, qui fo fill de Samayà.
fo fill de Samayà. 38 Aquests fóran los
fo lo primer angenrat fill de Israel, mas,
fo príncep en lo trip de Rubèn. 7 E los
fo fill de Achàs, e Achàs fo fill de
fo fill de Semma, e Samma fo fill de
fo fill de Joell, e habità en Aroer dentrò
fo fill de Hurí, Hurí fo fill de Jaïd,
fo fill de Jaïd, Jaïd fo fill de Galaad,
fo fill de Galaad, Galaad fo fill de
fo fill de Micaell, Micaell fo fill de
fo fill de Gegès, Gegès fou fill de Gedó,
fo fill de Oremí, príncep de la casa en
fo fort gran batalla de nostro Senyor
fo prevera e usà de l’ofici en la cassa
fo para de Lobení, qui fo para de Jòhach,
fo para de Jòhach, Jòhac fo pare de Sammà,
fo pare de Sammà, 21 Semmà fou para de
fo son fill e fou para de Corrè, Corè fou
fo para de Nàat, 27 Nàat fo para de [*]
fo para de [*] Gereboam, Gereboham fou
fo Uazaní, Abià. 29 Aquests fóran fills de
fo para de Lobaní. Lobaní [*] fo para de
fo para de Ozaà, 30 Ozaà fo para de [*]
fo para de [*] Ayà. 31 Aquests són aquells
fo cantor, fill de Joell; Joel, lo fill de
fo fill de Berequià, Baraquià fo fill de
fo fill de Samaà; 40 Samaà, de Michael;
fo fill de Abdí, e Abdí fo fill de Moloch.
fo fill de Moloch. 45 E Moloch, de
fo servesiall de Déu. 50 Aquests són los
fo para de Finès; Finès fo para de Bisur;
fo para de Bisur; 51 Abisur, de Bozgí;
fo Esriel, e la sua druda fo síria e
fo síria e anfentà Maquir, para de Galaad.
fo Salfat, e Salfat hac filles. 16 E
fo Sares, e los fills fóran Ulam e Rèsem.
fo Bedan. Aquests fóran fills de Galaad,
fo regina e anfentà un bel homa, so és,
fo Sarrà, la qual adifichà Beterèn lo Jusà
fo an Batel ab lurs fills, e Noran astech
fo para de Bazarich. 32 Hèber angenrà
fo lo ters, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo
fo Adon, e Sur e Ciys e Bàal e Ner e Nedap
fo fill Rafayà, del qual és nat Elezà, lo
fo dells fills de Fares. Los fills de Judà
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1Par 9,6
sos fills. 6 E dels fills de Sàray fo Enell e sos frares, e fóran DC XC. 7 E
1Par 9,14
Senyor. 14 Dels fills de Leví fo Samayà, fill de Hasub, fill de Ericham,
1Par 9,15
de Hecebon; dels fills de Mererí 15 fo Bachacar, qui fo fuster, e Golbot e
1Par 9,15
fills de Mererí 15 fo Bachacar, qui fo fuster, e Golbot e Mathanià, fill de
1Par 9,40 e Eminedap e Cisbaal. 40 De Jonatàs fo Merabaal; Merebaal angenrà Michà. 41
1Par 9,43
43 Moosà angenrà Baanà, e Rafayà fo son fill; Rafayà angendrà Elezà, Elezà
1Par 11,6
Joab, fill de Servià, anà primer e fo fet príncep de David. 7 E David habità
1Par 11,7
David habità an la torra, e per ço fo ella apellada «ciutat de David». 8 I
1Par 11,31
de Gabat, dells fills de Bengamín fo Baraylà de Bacaron. 32 Los hòmens del
1Par 12,20
cap. 20 Donchs, com ell se’n fo tornat an Sicalech, fusquéran a ell del
1Par 12,22
dia a Daviu per aydar dentrò que fo fet gran nonbra, axí com host de Déu.
1Par 12,27 de Leví, IIII e mília DC. 27 Johadà fo príncep del linatga de Aron e ab ell
1Par 13,6 Xerobín, en lo qual loch lo seu nom fo apellat. 7 E ells posàran, donchs, la
1Par 13,10
la archa. 10 E nostro Senyor fo fortment irat contra Ozà e ferí a ell,
1Par 13,11
denant nostro Senyor. 11 E lavòs fo molt trist Daviu, per ço cor nostro
1Par 14,11
Per què lo nom de aquell loch fo apellat Baalserafim. 12 E aquí ells
1Par 14,17
a Gàtzara. 17 E lo nom de Daviu fo aspandit per totes las regions, e
1Par 15,5
de Leviy. 5 E dels fills de Cahat fo príncep Uriell, e sos frares, ço és, de
1Par 15,6
de C XX. 6 E dells fills de Merarí fo príncep Asaà, e sos frares, ço és a
1Par 15,7
de CC XX. 7 E dells fills de Jerson fo príncep Joell, e sos frares, ço és, de
1Par 15,8
C XX. 8 E dells fills de Alisafam fo príncep Sameÿas, e sos frares, ço és a
1Par 15,9
de CC. 9 Dels fills de Hebron fo príncep Eliel, e sos frares, ço és a
1Par 15,10
de LXXX. 10 Dels fills de Osiell fo príncep Aminadap, e sos frares, ço és a
1Par 15,29
de la amistance de nostro Senyor fo vengude tro an la ciutat de Daviu,
1Par 17,13
axí com la tolgí a aquell qui fo anans de ell. 14 E yo astabliré aquel
1Par 21,11
que yo face a tu.’ ” 11 E con Gaad fo vengut a Daviu, ell dix a ell: –Nostro
1Par 21,21
en se erra. 21 Donchs, com Daviu fo vengut a Ornan e Ornan l’hac vist, ell
1Par 23,1
Senyor. 23,Tit 1 Donchs Daviu fo vel e ple de dies, e astablí Selemó,
1Par 23,16
16 Los fills de Gerson lo primer fo Sobuel. 17 E los fills de Ebèser: Robià
1Par 23,17
17 E los fills de Ebèser: Robià fo lo primer; e Eliàtzer no hac altres
1Par 23,18
18 Los fills de Ysachar: Salumith fo lo primer. 19 E los fills de Hebron:
1Par 23,19
19 E los fills de Hebron: Zariau fo lo primer; Amarias fo lo segon; Jaell,
1Par 23,19
Zariau fo lo primer; Amarias fo lo segon; Jaell, lo ters; Jetran, lo
1Par 24,24
lo quart. 24 Lo fill de Osiell fo Michà, lo fill de Michà fo Samir, 25 lo
1Par 24,24
Osiell fo Michà, lo fill de Michà fo Samir, 25 lo frare de Michà fo Jesià, e
1Par 24,25
fo Samir, 25 lo frare de Michà fo Jesià, e fill de Jesià, Sacharias. 26
1Par 24,26
Moolí e Musí, e lo fill de Josiam fo Bechnon. 27 E los fills de Merarí fóran
1Par 24,29
no havia fills. 29 E lo fill de Cis fo Gereniel. 30 Los fills de Musí fóran
1Par 26,1
departiment [*] dels fills de Corrè fo Mesellemias [*] 2 [*] e Zacarias fo lo
1Par 26,2
fo Mesellemias [*] 2 [*] e Zacarias fo lo primer angenrat, e Yadiell fo lo
1Par 26,2
fo lo primer angenrat, e Yadiell fo lo segon, e Sabadias lo ters, e
1Par 26,3
e Jatanaell lo quart, 3 e Achilam fo lo quint, e Jonanà fo lo VI, e Elmasay
1Par 26,3
3 e Achilam fo lo quint, e Jonanà fo lo VI, e Elmasay fo lo VII. 4 E los
1Par 26,3
quint, e Jonanà fo lo VI, e Elmasay fo lo VII. 4 E los fills de Obedom:
1Par 26,4
4 E los fills de Obedom: Samaÿas fo lo primer engenrat, e Josudap lo segon,
1Par 26,4
e Josudap lo segon, e Joachà fo lo ters, e Sachar lo quart, e Natanel
1Par 26,5
e Natanel lo quint, 5 e Mayell fo lo VI, e Isachar fo lo VII, e Poŀlathí
1Par 26,5
5 e Mayell fo lo VI, e Isachar fo lo VII, e Poŀlathí lo VIII; e nostro
1Par 26,10
ço és a saber, fills de Merarí, fo príncep Ceerí, cor ell no havia fill
1Par 26,11
ell posat an príncep; 11 Helechias fo lo segon, e Tabalias lo ters, Zacarias
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1Par 26,25 hac un fill per nom Rabià, e Asaÿas
1Par 26,25 e Asaÿas fo fill de Rabià, e Jorram
1Par 26,25
Jorram fo fill de Asaÿas, e Zechrí
1Par 26,25 Zechrí fo fill de Joram, e Zolimech
1Par 26,31
an lo servey del rey. 31 E Azaries
1Par 27,24 aquells qui éran astats nonbrats no
1Par 27,25 Daviu. 25 Sobre los tresaus del rey
1Par 28,2
la host de Jerusalem. 2 Com lo rey
1Par 19,5
astegesen en Gericó dentrò que ells
1Par 21,23
per fer holocaust e arades per fer
1Par 21,26 nostro Senyor e ell axoyí aquell an
1Par 21,8
de ton serfs, cor yo he obrat molt
1Par 25,8
lo manor e aytenbé lo savi con lo
1Par 12,2
trèyan ab archs e gitaven péres ab
1Par 1,43
engenrà His, Aram. 43 E aquets
1Par 1,43
43 E aquets fóran los reys qui
1Par 2,4
era se nora, Zàram e Fares. E axí
1Par 2,6
e Ethan e Eman, Cal i Daran; e axí
1Par 2,16
David. 16 Les germanes de aquets
1Par 2,23
los carrés de LXX ciutats; aquests
1Par 2,27
angendrà primerament de Ysmaell
1Par 2,50
Caleb angendrà Axà. 50 Aquets
1Par 3,5
Natan, Salamon; aquests quatre
1Par 4,18
Uchiell, pare de Zenon. Aquests
1Par 4,22
Felsia, e Segur, Anant, los quals
1Par 4,31 e an Betbaray e an Saarym. Aquestes
1Par 4,38
qui fo fill de Samayà. 38 Aquests
1Par 4,38
38 Aquests fóran los prínceps qui
1Par 4,38
e an les casas de lurs cusineses e
1Par 4,40
ya havían habitat de aquells qui
1Par 4,41
aquells qui aquí astaven e astans
1Par 5,14 Jarè, Jacan, Say, Hèber. 14 Aquests
1Par 5,17
als térmens seus. 17 E tots aquests
1Par 5,24
ells éran fort molts. 24 E aquests
1Par 5,24
[*] Jeremià, Adonià, Jadiel, qui
1Par 5,24
fóran hòmens forts e poderosos, e
1Par 6,1
de huy. 6,Tit 1 Los fills de Levý
1Par 6,2
Chaat, Merarí. 2 Los fills de Achat
1Par 6,3
Hebron, Oziel. 3 Los fills de Amran
1Par 6,3
Moysès, Maria. Los fills de Aron
1Par 6,16
Josadech exí d’equí. 16 Aquests
1Par 6,17
Gerson, Chaat, Merarí. 17 Aquests
1Par 6,18 Gerson: Lobení e Semeý. 18 Aquests
1Par 6,19
Yzar, Hobron, Oziell. 19 Aquests
1Par 6,19 de Mararí: Moolí, Muzí. E aquestes
1Par 6,25
Usias fou para de Saüll. 25 Aquets
1Par 6,28
fou para de Ellcanà. 28 Aquests
1Par 6,29
fo Uazaní, Abià. 29 Aquests
1Par 6,48
de Leví. 48 E los frares de aquests
1Par 6,60
lochs; e totes aquestes ciutats

SEVILLA: 1PAR

fo fill de Rabià, e Jorram fo fill de
fo fill de Asaÿas, e Zechrí fo fill de
fo fill de Joram, e Zolimech fo fill de
fo fill de Zerhú. 26 Aquest Selimoth e sos
fo príncep dels fills de Hebron segons
fo aportat an los ascrits del rey Daviu.
fo Asmoth, fill de Adiel, e Jonetan, fill
fo levat e astech an peus, él dix: –O, mos
focen crescudes lurs barbes e lurs
foch e forment per fer sacrifici. Yo
foch, que ell anvià del cell sobre lo
folament. 9 E nostro Senyor parlà a Gaad
foll. 9 La primera sort exí a Josep, qui
fones ab cascuna mà e treyien sagetes.
fóran los reys qui fóran senyors de la
fóran senyors de la terra de Edom, anans
fóran los fils de Judà V. 5 E Fares
fóran V. 7 E Zamrí engendrà Achor, qui
fóran Seruyà, Abigalil. Servià anfentà
fóran fills de Machir, para de Galaad. 24
fóran Mahon, Yamín, Àchac. 28 Onam
fóran fills de Calef. E Hur, qui fo
fóran de Betsabé, filla de Amiel. 6 Jebar,
fóran fills de Nebequià, filla de faraon,
fóran prínceps en Moab, e aquels qui
fóran las ciutats e les viles sues dentrò
fóran los prínceps qui fóran anomenats en
fóran anomenats en les suas parantias e an
fóran fort multiplicats. 39 E levàranfóran del linatga de Cam. 41 E lavors
fóran destroÿts tro al dia de huy. E puys
fóran fills de Abidell, qui fo fill de
fóran nonbrats en los dies de Johatan, rey
fóran los prínceps de la casa de lur
fóran hòmens forts e poderosos, e fóran
fóran duchs e senyós en les lurs conpayas.
fóran aquests: Gerson, Chaat, Merarí. 2
fóran aquests: Amram, Assaar, e Hebron,
fóran aquets: Aron, Moysès, Maria. Los
fóran aquests: Nadap et Abiüd, Eleatzar,
fóran los fills de Leviy: Gerson, Chaat,
fóran los fills de Gerson: Lobení e Semeý.
fóran los fills de Caath: Aram, Yzar,
fóran fills de Mararí: Moolí, Muzí. E
fóran las lurs perentias segons las lurs
fóran fils de Ellcanà: [*] 26 [*] Sophay
fóran fills de Semel: lo primer angenrat
fóran fills de Merarí: Moolí, qui fo para
fóran levites, qui éran ordonats a tot lo
fóran XIII, qui fóran dades per las lurs
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1Par 6,60
1Par 6,66
1Par 7,1
1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,3
1Par 7,4
1Par 7,4
1Par 7,7
1Par 7,7
1Par 7,8
1Par 7,8
1Par 7,9
1Par 7,9
1Par 7,10
1Par 7,11
1Par 7,16
1Par 7,17
1Par 7,19
1Par 7,20
1Par 7,31
1Par 7,33
1Par 7,34
1Par 7,36
1Par 7,38
1Par 7,40
1Par 7,40
1Par 8,3
1Par 8,6
1Par 8,6
1Par 8,12
1Par 8,13
1Par 8,28
1Par 8,38
1Par 8,38
1Par 8,40
1Par 8,40
1Par 8,40
1Par 9,2
1Par 9,5
1Par 9,5
1Par 9,6
1Par 9,7
1Par 9,9
1Par 9,10
1Par 9,13
1Par 9,18
1Par 9,22
1Par 9,22
1Par 9,41

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

aquestes ciutats fóran XIII, qui
qui éran dels fills de Cahat, e
los lurs lochs. 7,Tit 1 Aquests
axí són IIII. 2 Los fills de Tollà
Jariell, Jemay, Jebsom, Samuel; e
e Obedià e Joell e Josià; aquests V
V fóran prínceps. 4 E aquets
forts hòmens, sants a batalla, e
e Oriell e Germoth, Auray. Aquests
per conbatra e lo nonbra de ells
hòmens. 8 Los fills de Bècher
e Amathoth e Almetan. Tots aquests
9 E los prínceps dels linatges
fóran nonbrats per lurs compayes e
mília e CC. 10 Los fills de Jadiell
e Tarsís e Tarsat: 11 tots aquests
de son frare fo Sares, e los fills
E lo fill de Ulam fo Bedan. Aquests
Moolà. 19 Los fills de Samidà
Liz e Man. 20 E los fills de Efraÿm
lur sor. 31 Los fills de Barià
Fesech e Camaal e Jassà; aquests
de Elfas. 34 Los fills de Sòmer
e Amanà. 36 Los fills de Sufà
e Betan. 38 E los fills de Bèrech
Tots aquests foren fills de Aser e
e fóran prínceps de lur linatga e
lo quint. 3 E los fills de Bale
6 Aquests foren fills de Adoch e
qui habitava en Gàbaa, los quals
e Aphàal. 12 E los fills de Oltàal
e ses filles. 13 E Barà e Sèmnua
e Zechí, fills de Joram. 28 Aquests
VI fills per los noms dels quals
Sarià, Obdià, Hanan. Tots aquests
lo ters. 40 E los fills de Ulam
E los fills de Ulam fóran molts e
entrò a C L mília. Tots aquests
las posecions dels fills de Israel
fills de Fares. Los fills de Judà 5
lo fill primer angenrat; aquests
de Sàray fo Enell e sos frares, e
DC XC. 7 E dels fills de Bengamín
Fóran DCCCC LVI. Tots aquests
dels lurs pares. 10 Dels preveras
fill de Omín. 13 E lurs frares
Aquells qui éran dels fills de Leví
del testimoni. 22 Tots aquests
portes, qui éran CC XX, e aquests
Michà. 41 Los fills de Michà

SEVILLA: 1PAR

fóran dades per las lurs parentias e
fóran las ciutats en los térmens de aquels
fóran fills de Isachar: Tollà, Phuà,
fóran aquests: Ozí, Raphayà, Jariell,
fóran prínceps per les suas cases e per
fóran prínceps. 4 E aquets fóran per lurs
fóran per lurs conpayas e per lurs pobles
fóran XXXVI mília; e aquests hagéran
fóran V prínceps de compayes molt forts
fóran XXII mília XXXIII hòmens. 8 Los
fóran Zamichàs e Joàs e Aliàtser e Elionay
fóran fills de Bècher. 9 E los prínceps
fóran nonbrats per lurs compayes e fóran
fóran molt forts per a batalles e éran
fóran Balan e Jeús, Bonramín e Ahot e
fóran fills de Jadiel, i éran prínceps de
fóran Ulam e Rèsem. 17 E lo fill de Ulam
fóran fills de Galaad, fill de Maquir, e
fóran Abín e Sinquen e Liz e Man. 20 E los
fóran Satula e Bèred, son fill, e Càath,
fóran Hèber e Mechiell, qui fo para de
fóran fills de Elfas. 34 Los fills de
fóran Achè e Noagà e Jabà e Aram. 35 Los
fóran Sue, Harmath e Sual e Berí e Amrà,
fóran Sefonè e Pasfà e Arà. 39 Los fills
fóran prínceps de lur linatga e fóran
fóran alets e molt forts duchs de duchs.
fóran Addar e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e
fóran prínceps de linatga qui habitava en
fóran mudats en Manath: 7 Noaman e Achar e
fóran Hèber, Misam e Santach. Aquest
fóran prínceps dels linatgas qui habitaven
fóran patriarchas e prínceps de lurs
fóran Ezericham, Bocrú, Ysmaell, Sarià,
fóran fills de Asaell. 39 Los fills de
fóran molts e fóran de gran forsa, e
fóran de gran forsa, e tenían archs, e
fóran fills de Bengamín. 9,Tit 1 Donchs
fóran los preveres e los fills de Leví e
fóran Salorní e Azià, lo fill primer
fóran sos fills. 6 E dels fills de Sàray
fóran DC XC. 7 E dels fills de Bengamín
fóran Assà, lo fill de Mosolam, fill de
fóran prínceps per lurs compayes per les
fóran Gerade, Ayotasir e Zachim, 11 e
fóran prínceps per lurs compayes M CC LXX
fóran 19 Seŀlum, fill de Corrè, fill de
fóran alets en portés per portes, qui éran
fóran descrits en lurs pròpias villas, los
fóran [*] Màlech e Tarà. 42 E Azà engenrà
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1Par 9,44
Sarayià, Abdià, Henan. Aquests
1Par 10,7
morts, e desertaren lurs ciutats e
1Par 11,26
26 E los pus forts hòmens [*]
1Par 11,32 32 Los hòmens del torrent de Gaas
1Par 11,33
33 Los fills de Senín, de Ges,
1Par 12,14 deu, Abachamà lo onze. 14 Aquests
1Par 12,21
cor tots éran hòmens molt forts e
1Par 12,24 Judà, qui portaven ascuts e lanses,
1Par 12,32
los fills de Israell hagesen a fer,
1Par 12,33 les compayas ben savis an conbatra
1Par 12,34
de la cavaleria de Naptalín
1Par 12,35
Dan qui éran aparalats a la batalla
1Par 12,36
qui·s conbatían en la host,
1Par 12,37
éran savis e discrets an conbatra
1Par 13,9
cenbes e an tronpes. 9 E con ells
1Par 14,9
E con los feristeus vengéran, ells
1Par 14,11
an la tua mà. 11 E com aquells
1Par 14,13
vegada vengéran los feristeus e
1Par 15,14
los preveres e los fills de Leví
1Par 16,38
portés Obededom e sos frares e
1Par 18,2
Moab, enaxí que los fills de Moab
1Par 19,2
de la mort de son para, e con ells
1Par 19,5
los ne lexà anar. 5 E quant se’n
1Par 19,7 de Machà e lo seu pobla. E com ells
1Par 20,7
de Daviu, aucís aquell. Aquests
1Par 23,3
de Leví. 3 E los fills de Leví
1Par 23,3
nonbrats de XX anys an amunt, e
1Par 23,8 Leedan e Semeý. 8 Fills de Leedan,
1Par 23,9
tres. 9 Fóran fills de Semeý e
1Par 23,9
Josiell e Arram; aquests tres
1Par 23,10
e Zizà e Jaús e Banan; aquets IIII
1Par 23,11
hagéran molts fills e per açò ells
1Par 23,12
an una casa. 12 Los fills de Caath
1Par 23,12 Anram e Ysaach e Hebron e Oziell, e
1Par 23,13 fóran IIII e. 13 Los fills de Amram
1Par 23,14 E los fills de Moysès, home de Déu,
1Par 23,15
de Leví. 15 Los fills de Moysès
1Par 23,17
fills, mas los fills de Tobià
1Par 23,21
21 Los fills de Merarí cantaven e
1Par 23,21
Moolí e Mosí. Los fills de Moolí
1Par 23,24 Moli e Èder e Jeremich. 24 Aquests
1Par 23,24 lurs linatges e an lurs compayas, e
1Par 24,1
fills de Aron. Los fills de Aron
1Par 24,4
servey. 4 E los fills de Aleatzar
1Par 24,27
Bechnon. 27 E los fills de Merarí
1Par 24,30
fo Gereniel. 30 Los fills de Musí
1Par 24,30
Meolí, Àder e Jerimuth. Aquests
1Par 25,2
ells asignat. 2 Dels fills de Asaf
1Par 25,3
3 E Ydathun: e los fills de Yditun
1Par 25,3
[*] e Jesias e Sabias e Machanàs, e

SEVILLA: 1PAR

fóran fills de Esell. 10,Tit 1 Los
fóran depertits sa e llà. E los feristeus
fóran: Asaell, frare de Joab, e Aleanan,
fóran Ab, Arabach e Asimoch e Bendó
fóran Jonatan, fill de Seguà, de Arach, 34
fóran los fills de Gat prínceps de la
fóran fets prínceps en l’host. 22 E
fóran VI mília DCCC aparalats a conbatra.
fóran CC prínceps ab lurs hòmens. Tots los
fóran L mília, e vengéran an ajuda no pas
fóran [*] XXVIII mília ab aquels qui
fóran XXVIII mília e DCC. 36 E dells fills
fóran XXXX mília. 37 E aquells qui éran
fóran C XX mília hòmens. 38 Tots aquests
fóran venguts a la casa de Aguidon, Ozà
fóran ascanpats en la val de Rafaÿm. 10 E
fóran muntats en la val de Rafaÿm, Daviu
fóran tots ascampats en una val. 14 E
fóran santificats, per ço que aportasen la
fóran LXVIII. E Obedodom, fill de Edithun,
fóran fets serfs de Daviu e donàran a ell
fóran venguts en la terra dels fills de
fóran anats e hagéran açò fet a seber a
fóran venguts, ells ficàran lurs tendes de
fóran fills de Rafaÿm en Geth [*] i dels
fóran nonbrats de XX anys an amunt, e
fóran trobats XXVIII mília hòmens. 4 E de
fóran prínceps Jadiell e Serram e Joell,
fóran prínceps Salamenich, Josiell e
fóran prínceps de les compayas de Lehedan.
fóran fills de Semeý. 11 E Élech era lo
fóran comtats en una compaya e an una
fóran Anram e Ysaach e Hebron e Oziell, e
fóran IIII e. 13 Los fills de Amram fóran
fóran Aron e Moysès. E Aron fou triat per
fóran nonbrats an lo trip de Leví. 15 Los
fóran Gerson e Eliàtser. 16 Los fills de
fóran molt fortment montiplicats. 18 Los
fóran Moolí e Mosí. Los fills de Moolí
fóran Aleatzar e Cis. 22 E Eleatsar morí e
fóran los fils de Leví en lurs linatges e
fóran prínceps per lur orda e per lo
fóran Nedap e Abiüd e Aleatzar e Ytamar. 2
fóran atrobats molt més an prínceps que
fóran Osiam e Seení e Jacur e Hebrí. 28 E
fóran Meolí, Àder e Jerimuth. Aquests
fóran fills de Leví segons lurs casas de
fóran Sacur e Josep e Natanià e Aserella.
fóran Golias [*] e Jesias e Sabias e
fóran [*] sots la mà de lur para Ydithun,
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1Par 25,4
Senyor Déu. 4 E los fills de Heman
1Par 25,5
Etir e Masioth. 5 Tots aquests
1Par 25,6
fills e tres filles. 6 Tots aquests
1Par 26,6
fill per nom Samaÿas hach fills e
1Par 26,7
7 Donchs, los fills de Samaÿas
1Par 26,7
e Obediel e Zabell; lurs frares
1Par 26,8
és, Eú e Sanisias. 8 Tots aquests
1Par 26,8
ells e lurs fills e lurs frares
1Par 26,8
fóran molt forts hòmens a servir, e
1Par 26,9
los fills de Masamias e lurs frares
1Par 26,11
Zacarias lo quart; tots aquests
1Par 26,11
fóran fills e frares de Hozà, e
1Par 26,12
frares de Hozà, e fóran XIII. 12 E
1Par 26,13
lurs frares. 13 Donchs las sorts
1Par 26,21
Lehedan e los fills de Gerson [*]
1Par 26,23
de la casa de nostro Senyor, 23 e
1Par 26,26
26 Aquest Selimoth e sos frares
1Par 26,26
quals santifichà lo rey Deviu, e
1Par 26,26
e conestables e duchs de la host, e
1Par 26,27
consegrats en restaurament, e
1Par 26,30
jutgar éls. 30 Dels fills de Hebron
1Par 26,30
e Sabias e los lurs frares;
1Par 26,30
molt forts i éran M DCC. Aquests
1Par 26,31
En lo XL any del regna de Daviu
1Par 26,31 del regna de Daviu fóran comtats e
1Par 26,32
qui éran de molt fort adat, e
1Par 27,1
de Israel, segons lur nonbre, qui
1Par 27,22
Ezriel, fill de Jeroam. Aquests
1Par 27,31
era sobra los bous. Tots aquests
1Par 29,8
ferra. 8 E tots aquells als quals
1Par 29,27
ell regnà sobra lo pobla de Israel
1Par 9,9
9 e sos frares per lurs compayes.
1Par 23,9
e Serram e Joell, aquests tres. 9
1Par 5,13
les cases e les lurs parenties,
1Par 7,3
tots éran hòmens forts. 3 Aquests
1Par 7,13
de Ader. 13 Los fills de Naptalín
1Par 7,25
lo Ssobirà. 25 E los fills d’ells
1Par 7,33
Rothan e Suà, lur sor. 33 [*]
1Par 7,35
35 Los fills de Hèben, son frara,
1Par 7,39
e Pasfà e Arà. 39 Los fills de Olaà
1Par 7,40
e Hanzell e Rezià. 40 Tots aquests
1Par 8,6
5 [*] e Saphuà e Huram. 6 Aquests
1Par 8,35
Micham. 35 Los fills de Micam
1Par 9,1
dels reys de Ysraell e de Judà, e
1Par 9,17
Matofat. 17 E los portés de Seŀlum
1Par 9,19
Aquests són los fills de Corè, qui
1Par 10,2
Gelboe. 2 E com los feristeus s’hi
1Par 23,4 XXVIII mília hòmens. 4 E de aquests
1Par 23,23
per mulers. 23 E los fills de Musí
1Par 24,26
Sacharias. 26 Fills de Merarí
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fóran Bechà e Mathanià, Oziel, Subuell,
fóran fills de Heman, qui vèyan lo rey en
fóran sots la mà de lur para per cantar an
fóran prebots de lurs compayas, cor ells
fóran Othim e Rafael e Obediel e Zabell;
fóran hòmens molt forts, so és, Eú e
fóran dels fils de Obedom; ells e lurs
fóran molt forts hòmens a servir, e fóran
fóran LXXII de Obedon. 9 E los fills de
fóran molt forts hòmens, i éran XVIII. 10
fóran fills e frares de Hozà, e fóran
fóran XIII. 12 E fóran departits an portés
fóran departits an portés que fosen tots
fóran meses egualment als pochs e als
fóran prínceps de les compayas de Leedan e
fóran sobra los fills de Amram e de Saart
fóran sobra los tressòs de ells [*], los
fóran prínceps de compayas e conestables e
fóran magoralls. 27 De les batalles e dels
fóran sobra la vaxella de nostro Senyor.
fóran Hasabias e Sabias e los lurs frares;
fóran hòmens molt forts i éran M DCC.
fóran sobra lo pobla de Israel ultra lo
fóran comtats e fóran atrobats hòmens molt
fóran atrobats hòmens molt forts en Jaser
fóran dos mília e DCC prínceps de
fóran prínceps de compayas e conestables e
fóran los prínceps dels fills de Israell.
fóran prínceps de la riquesa del rey
fóran trobades pedres preciosas, ells les
fóran XL anys: él regnà an Habron VII
Fóran DCCCC LVI. Tots aquests fóran
Fóran fills de Semeý e fóran prínceps
foren aquests VII: Macael, Mosoŀlan, Sebe,
foren fills de Ozí: Jesrayà; e de aquests
foren Joziel e Guní e Chàser e Celum, fill
foren Rapha e Rèceph e Tale, del qual
foren Fesech e Camaal e Jassà; aquests
foren Sufà e Jennà e Seŀles e Amanà. 36
foren Oret e Hanzell e Rezià. 40 Tots
foren fills de Aser e fóran prínceps de
foren fills de Adoch e fóran prínceps de
foren Fiton, Amàlech e Carrà a Accàs. 36 E
foren trensportats en Babilònia per lur
foren [*] e Telmon e Chimau, e sos frares
foren guardes sobre les obres del servey e
foren acostats, qui persegían Seüll e sos
foren alets e depertits an lo servey de la
foren [*] Moli e Èder e Jeremich. 24
foren Moolí e Musí, e lo fill de Josiam fo
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1Par 21,20
1Par 21,23
1Par 5,25
1Par 8,40
1Par 9,13
1Par 20,1
1Par 29,30
1Par 21,6
1Par 29,2
1Par 4,38
1Par 4,40
1Par 5,2
1Par 5,22
1Par 5,23
1Par 11,22
1Par 12,4
1Par 26,32
1Par 27,6
1Par 16,27
1Par 13,10
1Par 23,17
1Par 5,24
1Par 7,2
1Par 7,4
1Par 7,5
1Par 7,7
1Par 7,9
1Par 7,11
1Par 7,40
1Par 10,12
1Par 11,10
1Par 11,11
1Par 11,18
1Par 11,19
1Par 11,24
1Par 11,26
1Par 12,1
1Par 12,8
1Par 12,21
1Par 12,25
1Par 12,30
1Par 19,8
1Par 19,10
1Par 26,6
1Par 26,7
1Par 26,8
1Par 26,9
1Par 26,30
1Par 26,31
1Par 28,1
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cor an aquell temps ell batia son
holocaust e arades per fer foch e
Déus de lurs pares e fahéran
de Ulam fóran molts e fóran de gran
M CC LXX e havían molt gran
Joab agustà la sua host e la
de tot lo seu regna e de la sua
de Bengamín, per ço cor ell ho fera
mas a Déu. 2 E yo ab totes mes
les casas de lurs cusineses e fóran
a lurs ovelles, 40 e atrobàran
magor. 2 Emperò Judas era molt pus
àsens e C mília hòmens. 22 E fo
al munt de Hermon, cor ells éran
Beneniab, fill de Johadè, era molt
e Samaÿas de Gabaon, qui era lo pus
32 E lurs frares, qui éran de molt
hòmens. 6 Aquest Beneas era molt
Confeció e granea són devant ell, e
la archa. 10 E nostro Senyor fo
mas los fills de Tobià fóran molt
Adonià, Jadiel, qui fóran hòmens
XXII M DC, qui tots éran hòmens
conpayas e per lurs pobles molt
lur linatga de Ysachar éran molt
fóran V prínceps de compayes molt
per lurs compayes e fóran molt
de lur linatga, i éran molt
de lur linatga e fóran alets e molt
havían fet contra Saül, 12 los
10 Aquests són los prínceps dels
11 E aquest és lo nonbre dells
a la porta! 18 E levores anàran III
E açò fahéran los tres hòmens molt
era lo pus nomenat entre tres molt
a la sua orella. 26 E los pus
fill de Cis; tots ells éran molt
amagava en lo desert, hòmens molt
ladres, cor tots éran hòmens molt
VII mília [*] hòmens qui éran molt
hi hach XX mília DCCC i éran trop
hi tramès Joab ab tota la host dels
contra ell, ell alegí los pus
lurs compayas, cor ells éran molt
lurs frares fóran hòmens molt
lurs fills e lurs frares fóran molt
Masamias e lurs frares fóran molt
los lurs frares; fóran hòmens molt
e fóran atrobats hòmens molt
e tots los poderosos e los molt

SEVILLA: 1PAR

forment en se erra. 21 Donchs, com Daviu
forment per fer sacrifici. Yo doneré
fornicacions e adoraren los déus del
forsa, e tenían archs, e havían molts
forsa en la obra del servey en la casa de
forsa de la sua cavaleria e degostà la
forsa e del temps que pasàran desots ell,
forsadament, lo menement del rey. 7
forses he aparalades totes las despeses de
fort multiplicats. 39 E levàran-sa, per
fort bones pastures e bona terra e ampla e
fort de tots sos germans, e isquéran de
fort gran batalla de nostro Senyor Déus, e
fort molts. 24 E aquests fóran los
fort, lo qual havia fetes moltes obres en
fort entra XXX; e Jeremias e Jahiell e
fort adat, e fóran dos mília e DCC
fort homa antra XXX e era sobra XXX. E
fortea e goix són en lo seu loch. 28 O,
fortment irat contra Ozà e ferí a ell, per
fortment montiplicats. 18 Los fills de
forts e poderosos, e fóran duchs e senyós
forts. 3 Aquests foren fills de Ozí:
forts hòmens, sants a batalla, e fóran
forts hòmens per combatre i éran per
forts per conbatra e lo nonbra de ells
forts per a batalles e éran XXII mília e
forts hòmens, e éran per nonbra de XVII
forts duchs de duchs. Lo nonbre de aquells
forts hòmens se levàran e preséran lo cors
forts hòmens [*], los quals li agudàran a
forts hòmens de Daviu: Jesbaam, fill de
forts hòmens per mix las tendas dels
forts. 20 Abisay, frare de Joab, era
forts. 25 I ell era lo primer entra XXX,
forts hòmens [*] fóran: Asaell, frare de
forts hòmens e nobles conbatedors, 2 e
forts e trop bons conbatedors que tenían
forts e fóran fets prínceps en l’host. 22
forts a conbatra. 26 E dels fills de Leví,
forts hòmens e anomenats en lur linatga.
forts hòmens. 9 E los fills de Amon axíran
forts hòmens de tot lo pobla de Israell e
forts hòmens. 7 Donchs, los fills de
forts, so és, Eú e Sanisias. 8 Tots
forts hòmens a servir, e fóran LXXII de
forts hòmens, i éran XVIII. 10 De los
forts i éran M DCC. Aquests fóran sobra lo
forts en Jaser Galaad. 32 E lurs frares,
forts qui éran an la host de Jerusalem. 2
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1Par 10,9
per fer-lo soterrar, per ço que
1Par 12,38
éran de un metex cor, que Deviu
1Par 13,4
4 E tota la moltitut respòs que axí
1Par 17,16
a Daviu. 16 E com lo rey Daviu
1Par 21,17
aquell qui mané que lo pobla
1Par 22,2
enaxí que la casa de nostro Senyor
1Par 28,4
la casa de mon para, per ço que yo
1Par 28,18
l’ansens, per ço que de aquell
1Par 29,25
anc negun rey no la hac aytal que
1Par 16,19
haretat.” 19 Jatsia açò que ells
1Par 16,19 per nonbre e que los seus leuradors
1Par 17,19
que totes aquestes meravelles
1Par 20,3
de clavells per rall, que tots
1Par 22,2
convertits de la terra de Israell
1Par 26,12
12 E fóran departits an portés que
1Par 17,7
lo bestiar en les pastures que tu
1Par 2,3
Onam, Selà. E Her era lo magor e
1Par 4,25
Jarip, Jara, Saül. 25 E Seŀlum
1Par 5,14
Micaell fo fill de Gegès, Gegès
1Par 5,14 Gegès, Gegès fou fill de Gedó, Gedó
1Par 6,21 Jòhac fo pare de Sammà, 21 Semmà
1Par 6,21
21 Semmà fou para de Odó, Odó
1Par 6,21 Odó, Odó fou para de Azara, Azara
1Par 6,22
de Caath: Aminadap fo son fill e
1Par 6,22
son fill e fou para de Corrè, Corè
1Par 6,23
Corè fou para de Asir, 23 Asir
1Par 6,23
23 Asir fou para de Elcanà, Elcanà
1Par 6,23
fou para de Biasach, Abiasach
1Par 6,24
de Asir, 24 Asir, de Càath, e Càath
1Par 6,24
e Càath fou para de Uriell, Uriell
1Par 6,24
Uriell fou para de Usias, Usias
1Par 6,27 fo para de [*] Gereboam, Gereboham
1Par 8,1
son fill primer angenrat, e Asbaal
1Par 9,26
26 E a aquests IIII fills de Leví
1Par 10,3
Melquisue, fills de Saüll. 3 Lavors
1Par 11,13 tres hòmens poderosos. 13 E aquest
1Par 15,13 per ço que no·ns asdevenga axí com
1Par 16,16 ell féu a Abram, e lo seu sagrament
1Par 19,17
era duch de aquells. 17 E com açò
1Par 20,5
contra los feristeus, en la qual
1Par 21,5
(ço és, dels fills d’Israell). E
1Par 23,13 Amram fóran Aron e Moysès. E Aron
1Par 23,20
20 Los fills de Uriell: Michà
1Par 27,34 amich del rey. 34 E aprés Achitòfel
1Par 2,32
Sesau engendrà Holý. 32 E Jadà,
1Par 4,11
-li so que ell volia. 11 E Caleph,
1Par 7,35
e Aram. 35 Los fills de Hèben, son
1Par 19,11
pobla desots la mà de Abisay, son
1Par 26,22
de Jehieli, Zacrí e Joell, son
1Par 26,25
Musi, era [*] del tresor. 25 E son

SEVILLA: 1PAR

fos mostrat en los temples dels lurs déus
fos fet rey sobre tot lo pobla de Israell.
fos fet, cor la paraula plach a tot lo
fos vengut e astegés devant nostro Senyor,
fos nonbrat? Yo són aquell qui he peccat,
fos adificada. 3 Per què Daviu aparalà
fos rey sobre lo pobla de Ysraell
fos feta semblance de carreta de àngells
fos anans de Israell. 26 Donchs Daviu,
fosen pochs per nonbre e que los seus
fosen pochs, 20 ells pesàran de una gent
fosen conegudes. 20 O, Senyor, no és nul
fosen trenchats per mix e tresinats. Axí
fosen ajustats ensems. E ell astablí de
fosen tots prínceps de les guardes, qui
foses duch e giador del meu pobla de
fou mal devant nostro Senyor Déus, i él
fou fill de Saül, [*] Masmà fo fill de
fou fill de Gedó, Gedó fou fill de Bus. 15
fou fill de Bus. 15 E sos frares, los
fou para de Odó, Odó fou para de Azara,
fou para de Azara, Azara fou para de
fou para de Jatcrý. 22 Aquests són los
fou para de Corrè, Corè fou para de Asir,
fou para de Asir, 23 Asir fou para de
fou para de Elcanà, Elcanà fou para de
fou para de Biasach, Abiasach fou para de
fou para de Asir, 24 Asir, de Càath, e
fou para de Uriell, Uriell fou para de
fou para de Usias, Usias fou para de
fou para de Saüll. 25 Aquets fóran fils de
fou para de Ellcanà. 28 Aquests fóran
fou lo segon, e Aam fo lo ters, 2 e Nohà
fou comenat tot lo nonbre dels portés, e
fou agreugada la batalla contra Saüll, e
fou an Afís ab Deviu, com los feristeus se
fou al comensament, con nos ferí, per ço
fou a Issach. 17 E asteblí aquell a Jacob
fou denunciat a Daviu, ell ajustà tot lo
fou lo fill de Odach, fill de Salt,
fou trobat per nonbre de mill mília e C
fou triat per servir en los sans dels
fou lo primer; Jasià, lo segon. 21 Los
fou Joiadà, fill de Beneÿas, e Abiatar. E
frara de Samay, engenrà Gèter, Johatan. E
frara de Suà, angendrà Machir, qui fo para
frara, foren Sufà e Jennà e Seŀles e
frara. E axí ells anàran contra los fills
frara, sobra los tresaurs de la casa de
frara Aliàtzer, qui hac un fill per nom
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1Par 26,28
1Par 27,18
1Par 2,42
1Par 6,39
1Par 7,16
1Par 11,20
1Par 11,26
1Par 11,26
1Par 11,38
1Par 11,45
1Par 19,15
1Par 20,7
1Par 24,25
1Par 27,7
1Par 4,9
1Par 4,27
1Par 5,7
1Par 5,13
1Par 5,15
1Par 6,44
1Par 6,48
1Par 7,5
1Par 7,22
1Par 8,32
1Par 8,32
1Par 9,6
1Par 9,9
1Par 9,13
1Par 9,17
1Par 9,19
1Par 9,25
1Par 9,32
1Par 9,38
1Par 12,2
1Par 12,29
1Par 12,39
1Par 13,2
1Par 13,7
1Par 15,5
1Par 15,6
1Par 15,7
1Par 15,8
1Par 15,9
1Par 15,10
1Par 15,12
1Par 15,16
1Par 15,17
1Par 15,17
1Par 15,18
1Par 16,7

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

coses per la mà de Lemich e per son
fills de Judà era príncep Eliüd,
Ycamià engenrà Alisamà. 42 [*]
fill de Israel. 39 E era Asaph, son
lo seu nom Phares, e lo nom de son
tres hòmens molt forts. 20 Abisay,
pus forts hòmens [*] fóran: Asaell,
Asaell, frare de Joab, e Aleanan,
fill de Asrabay; 38 e Joell,
e Jadiell, fill de Semrí; e Jaasèn,
ells fugíran atresí a Abisay, son
Israell, e Jonatan, fill de Samaà,
lo fill de Michà fo Samir, 25 lo
aquell any era lo quart mes Asaell,
fo millor e pus nobla que tots sos
angenrà XVI fills e VI files. Los
en lo trip de Rubèn. 7 E los seus
e Saffà habitàran an Bassan. 13 Los
Gedó fou fill de Bus. 15 E sos
44 E los fills de Merarí e sos
Merarí; Marerí, de Leví. 48 E los
mulers e molts fills. 5 E los lurs
lur para, plorà lonch temps, e sos
Sammaà, e habitàran devant lurs
lurs frares en Jerusalem e lurs
dels fills de Sàray fo Enell e sos
de Rauell, fill de Rabamès; 9 e sos
Mosoŀlamot, fill de Omín. 13 E lurs
foren [*] e Telmon e Chimau, e sos
fill de Asach, fill de Corè, ab sos
a tremuntana e a mixjorn. 25 E lurs
32 E los fills de Cahat, lurs
habitàran devant la regió de sos
cascuna mà e treyien sagetes. Dells
mília. 29 E dels fills de Bengemín,
dies, e mengàran e begéran, cor lus
Déus, nós tremetam a tots nostros
de la casa de Aminadap, e Ozà e sos
de Cahat fo príncep Uriell, e sos
de Merarí fo príncep Asaà, e sos
de Jerson fo príncep Joell, e sos
Alisafam fo príncep Sameÿas, e sos
de Hebron fo príncep Eliel, e sos
Osiell fo príncep Aminadap, e sos
Leví, santificats-vos ab vostres
de Leví que ells ascollisen de lurs
Leví Joiel, fill de Joell, e de sos
e dels fills de Mararí, lurs
fill de Tasie. 18 E ab ells lurs
die féu Daviu príncep Asaph e sos

SEVILLA: 1PAR

frara. 29 Senias era sobra los fills de
frara de Daviu; sobre los fills de
frare de Geremael, Geremaell angenrà
frare, qui astava a la [*] part dreta.
frare fo Sares, e los fills fóran Ulam e
frare de Joab, era príncep dels tres, i
frare de Joab, e Aleanan, frare de son
frare de son avonclo, de Batleem, 27 e
frare de Natan; e Mibaur, fill de
frare de Toach; 46 e Eliell de Manín, e
frare, e·ntràran-se’n an la ciutat, e
frare de Daviu, aucís aquell. Aquests
frare de Michà fo Jesià, e fill de Jesià,
frare de Joab, e Zabadias, son fill, era
frares, e la sua mara apelà-lo Jabès e
frares seus no hagéran molts fills e tota
frares e tota la perentia qui era nonbrada
frares, amperò, de aquestes, segons les
frares, los fills de Abdiell, qui fo fill
frares estaven a part sinestra. Ethan,
frares de aquests fóran levites, qui éran
frares e tot lur linatga de Ysachar éran
frares vengéran que l’aconsolasen. 23 I
frares en Jerusalem e lurs frares. 33 E
frares. 33 E Her angendrà Sis, e Cis
frares, e fóran DC XC. 7 E dels fills de
frares per lurs compayes. Fóran DCCCC LVI.
frares fóran prínceps per lurs compayes M
frares de Seŀlum [*]. 18 Entrò aquel tems
frares e ab se cassa de son pare. Aquests
frares astaven an les viletes e venían als
frares, éran sobre los pans del
frares en Jerusalem [*]. 39 Ner angenrà
frares de Saüll, dels fills de Bengamín, 3
frares de Judà, n’hi hac III º mília, cor
frares los ne havían aparalat. 40 E
frares qui són romasos en totes las
frares menàvan la carreta. 8 E Daviu e tot
frares, ço és, de C XX. 6 E dells fills de
frares, ço és a seber, de CC XX. 7 E dells
frares, ço és, de C XX. 8 E dells fills de
frares, ço és a seber, de CC. 9 Dels fills
frares, ço és a seber, de LXXX. 10 Dels
frares, ço és a seber, de C XII. 11 E
frares e aportats la archa de nostro
frares cantós an orges de cant, so és a
frares Asafs, fill de Berequias, e dels
frares, Uhan, fill de Tasie. 18 E ab ells
frares. E an la segona orda meséran
frares per confesar a nostro Senyor:
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1Par 16,37
1Par 16,38
1Par 16,39
1Par 23,32
1Par 24,31
1Par 25,7
1Par 25,9
1Par 25,10
1Par 25,11
1Par 25,12
1Par 25,13
1Par 25,14
1Par 25,15
1Par 25,16
1Par 25,17
1Par 25,18
1Par 25,19
1Par 25,20
1Par 25,21
1Par 25,22
1Par 25,23
1Par 25,24
1Par 25,25
1Par 25,26
1Par 25,27
1Par 25,28
1Par 25,29
1Par 25,30
1Par 25,31
1Par 26,7
1Par 26,8
1Par 26,9
1Par 26,11
1Par 26,12
1Par 26,26
1Par 26,30
1Par 26,32
1Par 28,2
1Par 16,3
1Par 9,31
1Par 12,1
1Par 12,8
1Par 12,19
1Par 19,15
1Par 21,12
1Par 5,26
1Par 16,30
1Par 10,1
1Par 10,7
1Par 12,15

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

archa de nostro Senyor Asaph e sos
38 E astablí portés Obededom e sos
39 E stablí Sadoch lo prevera e sos
observació dels fills de Aron, lurs
E aquests meséran sorts contra sos
7 E lo nonbre de aquests ab lurs
a Golias e a sos fills e a sos
a Sacur e a sos fills e a sos
a Isaý e a sos fills e a sos
V ª, a Natanias e sos fills e sos
a Bocian e a sos fills e a sos
a Israalà e a sos fills e a sos
a Ysaÿas e a sos fills e a sos
a Machanias e a sos fills e a sos
X, a Samaÿas e a sos fills e a sos
XI, a Esrael e a sos fills e a sos
XII, a Sabias e a sos fills e a sos
a Subaell e a sos fills e a sos
a Machatias e a sos fills e a sos
a Jerimoth e a sos fills e a sos
a Hananias, e a sos fills e a sos
a Jesbotase e a sos fills e a sos
a Hananí e a sos fills e a sos
XIX ª, a Melqui e sos fills e a sos
XX, a Eliath e a sos fills e a sos
XXI, a Othir e a sos fills e a sos
a Godolias e a sos fills e a sos
a Maziüth e a sos fills e a sos
Romanathiser e a sos fills e a sos
e Rafael e Obediel e Zabell; lurs
de Obedom; ells e lurs fills e lurs
9 E los fills de Masamias e lurs
quart; tots aquests fóran fills e
de nostro Senyor, axí com lurs
de Zerhú. 26 Aquest Selimoth e sos
fóran Hasabias e Sabias e los lurs
forts en Jaser Galaad. 32 E lurs
e astech an peus, él dix: –O, mos
de carn de brúfoll rostit e sèmola
prebost de totes les coses qui éran
Daviu en Sicalech, dementra que ell
fill de Joiadam de Gedor. 8 E
compaya. 19 E del trip de Manasès
que los asirienchs fusquéran, ells
tu los teus anemichs e tu
Senyor ascomoch l’asperit de
moguda devant la sua care, cor ell
de Israel, e los fills de Israel
en los camps vehéran açò, ells
las suas ribes, e tots aquests qui

SEVILLA: 1PAR

frares, per ço que ells ministrasen devant
frares e fóran LXVIII. E Obedodom, fill de
frares devant la archa de nostro Senyor en
frares, que ells administren en la casa de
frares, fills de Aron, denant lo rey Daviu
frares qui ansenyaven lo cant de nostro
frares, qui éran XII; 10 e la tersa, a
frares, qui éran XII; 11 e la quarta, a
frares, qui éran XII; 12 e la V ª, a
frares, qui éran XII; 13 e la VI ª, a
frares, qui éran XII; 14 e la VII, a
frares, qui éran XII; 15 e la VIII, a
frares, qui éran XII; 16 e la VIIII ª, a
frares, qui éran XII; 17 e la X, a Samaÿas
frares, qui éran XII; 18 e la XI, a Esrael
frares, qui éran XII; 19 e la XII, a
frares, XII; 20 e la XIII, a Subaell e a
frares, qui éran XII; 21 e la XIIII, a
frares, qui éran XII; 22 e la XV, a
frares, qui éran XII; 23 e la XVI, a
frares, qui éran XII; 24 e la XVII, a
frares, qui éran XII; 25 e la XVIII, a
frares, qui éran XII; 26 e la XIX ª, a
frares, qui éran XII; 27 e la XX, a Eliath
frares, qui éran XII; 28 e la XXI, a Othir
frares, qui éran XII; 29 e la XXII, a
frares, qui éran XII; 30 e la XXIII, a
frares, qui éran XII; 31 e la XXIIII, a
frares, qui éran XII. 26,Tit 1 Lo
frares fóran hòmens molt forts, so és, Eú
frares fóran molt forts hòmens a servir, e
frares fóran molt forts hòmens, i éran
frares de Hozà, e fóran XIII. 12 E fóran
frares. 13 Donchs las sorts fóran meses
frares fóran sobra los tressòs de ells
frares; fóran hòmens molt forts i éran M
frares, qui éran de molt fort adat, e
frares e mon pobla, oyits mi! Yo·m
frita an oliy. 4 E astablí, denant la
frites en paeles. 32 E los fills de Cahat,
fugia ancara a Saüll, fill de Cis; tots
fugíran de Gatdi ab ell, com él se amagava
fugíran e vengéran a Daviu con ell venia
fugíran atresí a Abisay, son frare, e
fugiràs, o per cert III dies haurà
Ful, rey dels aserians, e l’asperit de
fundà la terra que no·s mogés. 31 Alegren
fusquéran als falisteus e caygéran nafrats
fusquéran e lexàran Saül e sos fills
fusquéran, qui éran an la part de orient e
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1Par 19,15
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ell se’n fo tornat an Sicalech,
de Amon vehéran que los asirienchs
ells. 18 Mas a la fi los asirienchs
e aucís [*] Goliath geteu, lo
de tellar péra, e has mestres de
de Mererí 15 fo Bachacar, qui fo
cedres e maestres de fer parets e
sos misatges a Daviu e tremès a ell
e ferra als vaxells de ferra, e
de ferra, e fusts als vaxells de
són an aquells. 33 Lavòs louaran los
de aram meyns de nonbre, 4 e los
vensut per granea. Yo he aparalats
del meu pobla de Israell, 8 e yo
era ple de ordi, e lo pobla era
folament. 9 E nostro Senyor parlà a
que yo face a tu.’ ” 11 E con
ha tremès a tu.” 13 E Daviu dix a
E l’àngell de nostro Senyor menà a
Daviu hi anà e féu axí com a
fills de Rubèn e sobre los fills de
angendrà Gèter, Mèrech e Fèrech, e
32 Los hòmens del torrent de
prínceps de linatga qui habitava en
e Ieu de Oth; 4 e Samaÿas de
31 Athay, fill de Gebay, de
Sue, para de Maglennà e para de
per lurs compayas [*]. 35 En
quals habitàran an Jerusalem. 29 En
e ferí las hots dels feristeus de
Senyor en un alt loch qui era an
tempestat en una alta muntanya de
tro a Galaad. 11 E los fils de
18 E los fills de Rubèn e de
rey de Assur, e pres Rubèn e
e Hananies e Hanam, Eliatha e
los selers del vin. 28 E Balanam de
e Jahiell e Johanan e Zepdap de
’s ab la filla de Maquir, para de
poseý XXIII ciutats en la terra de
fóran fills de Machir, para de
havia molt bestiar en la terra de
lurs tendes e tota la terra tro a
fo fill de Jaïd, Jaïd fo fill de
de Jaïd, Jaïd fo fill de Galaad,
las suas companyes, 16 habitàvan en
fo síria e anfentà Maquir, para de
fo Bedan. Aquests fóran fills de
atrobats hòmens molt forts en Jaser
e sobre los mix trip de Manasès en

SEVILLA: 1PAR

fusquéran a ell del trip de Manasès Ednàs
fusquéran, ells fugíran atresí a Abisay,
fusquéran a lo pobla de Israell. E Daviu
fust de la lansa del qual era axí gros com
fusta e altres mestres molt savis de totes
fuster, e Golbot e Mathanià, fill de
fustés, per ço que ells adificasen a ell
fusts de cedres e maestres de fer parets e
fusts als vaxells de fusts, e pedres de
fusts, e pedres de diverses colors, e
futs de la landa denant nostro Senyor, cor
futs de cedre, qui no podien éser
futs e péras a totes les tuas despeses. 15
fuy ab tu en qualque loch tu anest, e yo
fuyt denant los feristeus. 14 Aquests
Gaad lo vaent [*], e dix a ell: 10 –Vé e
Gaad fo vengut a Daviu, ell dix a ell:
Gaad: –De totes parts són a mi angoxes e
Gaad que ell dixés a Daviu que Daviu anàs
Gaad li havia dit a ell per manement de la
Gaad e sobra lo mix trip de Manasès en tot
Gaalon; engenrà Mariasà, Machí e Jesbà,
Gaas fóran Ab, Arabach e Asimoch e Bendó
Gàbaa, los quals fóran mudats en Manath: 7
Gabaon, qui era lo pus fort entra XXX; e
Gabat, dells fills de Bengamín fo Baraylà
Gabeà. Caleb angendrà Axà. 50 Aquets fóran
Gabelon [*] 36 lo seu primer fill engenrat
Gabeon habitaren Angabeon, e lo nom de sa
Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E lo nom de
Gabeon, 40 per oferir sacrificis a nostro
Gabeon. 30 E Daviu no poch anar a l’altar
Gad habitaren an la lur regió, en la terra
Gad e los hòmens de la meytat dell trip de
Gad e la meytat del trip de Manasès, e
Gadalti e Romenchi e Àzer e Jerbecasa,
Gadarith era sobra los olivars e sobre las
Gader 5 e Eluzay e Geremuch e Baalià e
Galaad, e com hac LX anys pres-la per
Galaad. 23 E Jesur pres Aram e los
Galaad. 24 E com fo mort Hesrom, Calefs
Galaad. 10 E com Saül era viu geregaven
Galaad. 11 E los fils de Gad habitaren an
Galaad, Galaad fo fill de Micaell, Micaell
Galaad fo fill de Micaell, Micaell fo fill
Galaad e an Basan e an los carrés lurs e
Galaad. 15 E Maquir donà mulers a sos
Galaad, fill de Maquir, e los fills de
Galaad. 32 E lurs frares, qui éran de molt
Galaad era príncep Jaddó, fill de
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1Par 9,16
16 e Obdies, fill de Semeý, fill de
1Par 6,76
trip de Naptalín, Cedes qui és an
1Par 24,17
e la XXI, a Jachim, e a la XXII, a
1Par 11,40
de Servià; 40 e Yràs de Geth, e
1Par 4,19 muler de Edom, germana de Nàatam:
1Par 7,28
astech envers la part de orient e
1Par 2,2
2 Dan, Josep, Bengamín, Naptalín,
1Par 12,14
onze. 14 Aquests fóran los fills de
1Par 12,37
a seber, dells fills de Rubèn e de
1Par 12,8 de Joiadam de Gedor. 8 E fugíran de
1Par 14,16
dels feristeus de Gabeon entrò a
1Par 6,71
de la meytat del trip de Manasès,
1Par 6,67
lurs lochs, en lo munt d’Efraÿm, e
1Par 12,3
Abiàcer e Joaber, fills de Maàs de
1Par 11,31
de Netefach; 31 Athay, fill de
1Par 8,31
e Ciys e Bàal e Ner e Nedap 31 e
1Par 11,4
ço és, an Jebús, un éran los
1Par 6,43
Semnà, de Semeý; 43 Semeý, de
1Par 6,43 Semnà, de Semeý; 43 Semeý, de Gech;
1Par 9,37
e Cis e Bàal e Ner e [Na]dap 37 e
1Par 5,14
fo fill de Gegès, Gegès fou fill de
1Par 5,14
de Gegès, Gegès fou fill de Gedó,
1Par 12,7
e Sabadià, fill de Joiadam de
1Par 5,14
fill de Micaell, Micaell fo fill de
1Par 5,14
Micaell, Micaell fo fill de Gegès,
1Par 26,21 les compayas de Leedan e Gerson e
1Par 10,1
e caygéran nafrats en lo munt de
1Par 10,8
qui jèyan morts en lo munt de
1Par 1,29
Isach e Ismael. 29 Aquestes són les
1Par 16,15
de la paraula que ell manà en mill
1Par 16,31
’s la terra e dígan [*] les
1Par 4,34
de lurs seÿes: 34 Mosobolí,
1Par 16,24
seu salvament. 24 Recomtats a les
1Par 16,35
salva nos [*] e deliure’ns de les
1Par 18,11
lo qual lo rey havia pres de les
1Par 16,20 fosen pochs, 20 ells pesàran de una
1Par 17,21
lo teu pobla de Israell? Una solla
1Par 9,10
lurs pares. 10 Dels preveras fóran
1Par 2,9 engenrà Azarias. 9 Hesrom engendrà
1Par 2,26
Achià. 26 E puys pres altra [*]
1Par 5,17
rey de Judà, e an los dies de
1Par 6,27
de Nàat, 27 Nàat fo para de [*]
1Par 6,27
27 Nàat fo para de [*] Gereboam,
1Par 1,3
Malaell; e Malael, Gèrrech; 3 e
1Par 5,10
de Galaad. 10 E com Saül era viu
1Par 5,19
qui tots axían a batalla, 19 e
1Par 2,42
engenrà Alisamà. 42 [*] frare de
1Par 2,42
Alisamà. 42 [*] frare de Geremael,
1Par 12,5
e Zepdap de Gader 5 e Eluzay e
1Par 24,29
havia fills. 29 E lo fill de Cis fo
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Galaal, fill de Ytheún, e Barachias, fill
Galilea, Hamon, Cariacarim ab tots los
Gamul, 18 e la XXIII, a Dilaran, e a la
Garech de Geth. 41 E Urias hetheu e Sabat,
Garmí, para de Seyllà e d’Astamó, qui fo
Gàser astech envers occident, e sos fills
Gat, Aser. 3 Judes angenrà tres fills de
Gat prínceps de la host; lo manor era
Gat e de la mitga part del trip de
Gatdi ab ell, com él se amagava en lo
Gàtzara. 17 E lo nom de Daviu fo aspandit
Gaulon, qui és an Basan, e Asteroth ab los
Gàzer ab los lurs lochs, 68 Cithmana e
Gebach, e Jasaell e Fàlec, fill de Asinod,
Gebay, de Gabat, dells fills de Bengamín
Gebeor e Allor e Sècher e Machelot. 32 E
gebuseus, qui habitaven en la terra. 5 E
Gech; Gech, de Gerson; Gerson, de Leviy.
Gech, de Gerson; Gerson, de Leviy. 44 E
Geder e Chayús e Zacarias e Masolot. 38
Gedó, Gedó fou fill de Bus. 15 E sos
Gedó fou fill de Bus. 15 E sos frares, los
Gedor. 8 E fugíran de Gatdi ab ell, com él
Gegès, Gegès fou fill de Gedó, Gedó fou
Gegès fou fill de Gedó, Gedó fou fill de
Gehieli. 22 E los fills de Jehieli, Zacrí
Gelboe. 2 E com los feristeus s’hi foren
Gelboe. 9 E con ells lo hagéran despullat
generacions de aquests: Ismael engenrà
generacions, 16 la qual covinensa ell féu
generacions: “Nostro Senyor regnerà.” 32
Genilech e Jozà, fill de Amatià; 35 e
gens la sua glòria, a tots los pobles les
gens, per ço que nós confesem al teu sant
gens, axí com de Idomea e de Moab e dels
gent en altra e d’un regna an altra
gent en terra, a la qual Déus anà per
Gerade, Ayotasir e Zachim, 11 e Zarias,
Geramael, Ram, Calubí. 10 E Ram angendrà
Geramael qui havia nom Aterià, qui fo mara
Gereboam, rey de Israell. 18 E los fills
Gereboam, Gereboham fou para de Ellcanà.
Gereboham fou para de Ellcanà. 28 Aquests
Gèrech, Henoch; e Hanoch, Metuselem; e
geregaven contra los agarrenchs e ausiéran
geregaven contra los agarenchs e ajudaven
Geremael, Geremaell angenrà primerament
Geremaell angenrà primerament Mosà, Mosà
Geremuch e Baalià e Samarià e Safatià de
Gereniel. 30 Los fills de Musí fóran
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1Par 6,78
78 E daylà detràs Jordà, devant
1Par 19,5
E menà a ells que ells astegesen en
1Par 1,39 engendrà Horí, Honnan. E Temnà fo
1Par 5,1
ho als fills de Josep, qui era son
1Par 3,9
de les concopines, hagéran una
1Par 3,19
Meseŀlaní, Hanamian, Solomit, lur
1Par 4,3
e de Jesemà e de Jedebès, e lur
1Par 4,19
són los fills de la muler de Edom,
1Par 2,16
lo VI Ason i lo VII David. 16 Les
1Par 5,2
Judas era molt pus fort de tots sos
1Par 7,7
Bella éran Escom e Ozí e Oriell e
1Par 7,8
Joàs e Aliàtser e Elionay e Jamrí e
1Par 8,7
en Manath: 7 Noaman e Achar e
1Par 1,2
Caynan angendrà Malaell; e Malael,
1Par 3,1 primer fo Amon, qui nasch de Achmós
1Par 6,1
1 Los fills de Levý fóran aquests:
1Par 6,16
Aquests fóran los fills de Leviy:
1Par 6,17
17 Aquests fóran los fills de
1Par 6,20
segons las lurs compayes. 20
1Par 6,43 Semeý; 43 Semeý, de Gech; Gech, de
1Par 6,43 43 Semeý, de Gech; Gech, de Gerson;
1Par 6,62
trip de Manasès, 62 e als fills de
1Par 6,71
fills de Caath. 71 E los fills de
1Par 23,6
per lurs oficis, ço és a seber,
1Par 23,7
Gerson e Achach e Merarí. 7 E
1Par 23,15 Leví. 15 Los fills de Moysès fóran
1Par 23,16
Gerson e Eliàtser. 16 Los fills de
1Par 26,21
Los fills de Lehedan e los fills de
1Par 26,21
de les compayas de Leedan e
1Par 26,24
e de Zeziell. 24 E Subael, fill de
1Par 29,8
nostro Senyor per la mà de Jaiel de
1Par 11,33
33 Los fills de Senín, de
1Par 8,18
e Joà e Filri e Barayà. 17 [*] 18 E
1Par 2,32 de Samay, engenrà Gèter, Johatan. E
1Par 7,21
e Alet, son fill; e los hòmens de
1Par 2,17 anfentà Amasià, e fo pare de aquest
1Par 2,32
32 E Jadà, frara de Samay, engenrà
1Par 4,17
e Asirael. 17 E Esraell angendrà
1Par 20,5
betlemites, e aucís [*] Goliath
1Par 4,2
Subal. 2 Subal, de Requià, engendrà
1Par 4,2
2 Subal, de Requià, engendrà Geth,
1Par 8,13
Aquests casàran los habitadors de
1Par 11,40
Joab, fill de Servià; 40 e Yràs de
1Par 11,40
40 e Yràs de Geth, e Garech de
1Par 13,13
la mès en la casa de Obededon de
1Par 18,1
feristeus e humilià aquells, e pres
1Par 20,6
6 E altra batalla esdevench an
1Par 20,7
Aquests fóran fills de Rafaÿm en
1Par 6,69 Dan, Heltece, Bechor, Helan, Helon,
1Par 1,32 Midan, Jesmadun, Jesbosch, Sue. E
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Gericó, de la part de Jordà qui és anvers
Gericó dentrò que ells focen crescudes
germà de Johatan. 40 E Sobal engenrà
germà, aytanbé fill de Israell; e axí no
germana que havia nom Tamar. 10 Salamon
germana; 20 Habasan, Ochol, Barathían,
germana havia nom Asafiní. 4 Fimel
germana de Nàatam: Garmí, para de Seyllà e
germanes de aquets fóran Seruyà, Abigalil.
germans, e isquéran de ell molts prínceps
Germoth, Auray. Aquests fóran V prínceps
Germoth, Abià e Amathoth e Almetan. Tots
Gerrà. Aquest transmudà aquells, e angenrà
Gèrrech; 3 e Gèrech, Henoch; e Hanoch,
gerrelita, lo segon Daniel, qui nasch de
Gerson, Chaat, Merarí. 2 Los fills de
Gerson, Chaat, Merarí. 17 Aquests fóran
Gerson: Lobení e Semeý. 18 Aquests fóran
Gerson, qui fo para de Lobení, qui fo para
Gerson; Gerson, de Leviy. 44 E los fills
Gerson, de Leviy. 44 E los fills de Merarí
Gerson, per les lurs perentias e
Gerson, de la cognació de la meytat del
Gerson e Achach e Merarí. 7 E Gerson e
Gerson e Leedan e Semeý. 8 Fills de
Gerson e Eliàtser. 16 Los fills de Gerson
Gerson lo primer fo Sobuel. 17 E los fills
Gerson [*] fóran prínceps de les compayas
Gerson e Gehieli. 22 E los fills de
Gerson, fill de Musi, era [*] del tresor.
Gerson. 9 Tot lo pobla s’elegrà com ells
Ges, fóran Jonatan, fill de Seguà, de
Gesemari e Eslias e Joab, fill de Ephal,
Gèster se morí que no hac infans. 33
Get d’equèn auciéran aquells, cor ells
Gèter asmelita. 18 E Caleb, fill de
Gèter, Johatan. E Gèster se morí que no
Gèter, Mèrech e Fèrech, e Gaalon; engenrà
geteu, lo fust de la lansa del qual era
Geth, Geth angenrà Achim e Ley [*]. 3
Geth angenrà Achim e Ley [*]. 3 Aquest és
Geth. 14 E Joè, Sagat e Gormoth 15 e
Geth, e Garech de Geth. 41 E Urias hetheu
Geth. 41 E Urias hetheu e Sabat, fill de
Geth 14 [*] per tres mesos, e nostro
Geth e les filles de aquell de la mà dels
Geth, en le quall era un homa [*] qui
Geth [*] i dels seus serfs. 21,Tit 1
Getrèn ab los lurs lochs. 70 E de la
Getsan engendrà Saba, Abidà, Dedan. 33 E
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1Par 20,4
aquesta cosa, ell hac batalla en
1Par 17,7
en les pastures que tu foses duch e
1Par 4,39
levàran-sa, per ço que anasen en
1Par 21,16
un coltel tret en sa mà, e tenia’l
1Par 17,21
ço que·n fahés a sos obs pobla, e
1Par 12,2
conbatedors, 2 e trèyan ab archs e
1Par 28,9
mas si tu desempares aquell, ell
1Par 16,24
24 Recomtats a les gens la sua
1Par 16,28
de pobla, donats a nostro Senyor
1Par 16,29
29 E donats a nostro Senyor
1Par 29,11
la grenesa és tua e lo poder e la
1Par 29,12
12 Les riqueses són tuas e la
1Par 29,25
pobla de Israel e donà a aquell se
1Par 29,28
era ple de dies e de riqueses e de
1Par 16,4
de les sues obres, e qui
1Par 17,18 pot Daviu més fer com tu hages axí
1Par 25,29
qui éran XII; 29 e la XXII, a
1Par 4,4 havia nom Asafiní. 4 Fimel angendrà
1Par 5,4
angenrà Samayà, Samahià angenrà
1Par 5,4
Samayà, Samahià angenrà Gog; e
1Par 12,40 moltons a tot abastament, cor gran
1Par 16,27
e granea són devant ell, e fortea e
1Par 18,10
demenàs a ell pau, e per fer a ell
1Par 29,9
rey Daviu se n’alegrà de molt gran
1Par 29,17
oferir a tu dons ab molt gran
1Par 9,15
15 fo Bachacar, qui fo fuster, e
1Par 25,3
e los fills de Yditun fóran
1Par 25,9
qui era de Asaf; e la segona, a
1Par 20,5
de Salt, betlemites, e aucís [*]
1Par 1,5
Sem, Cam e Jàfet. 5 E Jàfet angenrà
1Par 1,6
Janan e Tubal, Mòsoch, Tiràs. 6 E
1Par 19,17
lo pobla de Israel e pasà lo flom
1Par 22,12
governar lo pobla de Israell e
1Par 10,13
havia menat e ell no hu havia pas
1Par 28,8
e ara com lo meu Déu ho ou, vós
1Par 15,29
de Daviu, Nicoll, filla de Seüll,
1Par 9,18
aquel tems en la porta del rey ells
1Par 9,19
ells e lurs compayes, qui
1Par 9,26
dels portés, e éran sobra ells e
1Par 9,28
metex linatge éran aquells qui
1Par 17,7
diu açò: ‘Yo presí tu con tu
1Par 8,14
de Geth. 14 E Joè, Sagat e
1Par 26,27
27 De les batalles e dels
1Par 27,15
Hoaldià de Netofat, del linatga de
1Par 1,17
Aram. E Aram engendrà Hus, Hul,
1Par 22,12 a tu saviesa e seny, que tu pusques
1Par 27,4
altra per nom Machelloth, lo qual
1Par 5,26
an Habor e an Ara, e en lo flum de
1Par 5,22
e C mília hòmens. 22 E fo fort
1Par 8,40
de Ulam fóran molts e fóran de
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Gèzer contra los feristeus, en la qual ell
giador del meu pobla de Israell, 8 e yo
Gidor dentrò a l’orient de la val, per ço
girat contra Jerusalem. E ell e los primés
gità per la sua grenea e per los seus
gitaven péres ab fones ab cascuna mà e
giterà tu defora perdurablament. 10
glòria, a tots los pobles les sues
glòria e menement! 29 E donats a nostro
glòria al seu nom, levats sacrifici e
glòria e la victòria. A tu sia lauor. E
glòria és tua, tu has senyoria sobre totes
glòria de son regna, tal que anc negun rey
glòria. E Salamó son fill regnà per él. 29
glorificasen e louasen lo Senyor Déus de
glorificat ton serfs David e hages ell
Godolias e a sos fills e a sos frares, qui
Godor [*] Èser; Èser angendrà Hossà e [*]
Gog; e Gog angenrà Semeý, 5 e Semeý
Gog angenrà Semeý, 5 e Semeý angenrà
goix era a tot lo pobla de Israell. 13,Tit
goix són en lo seu loch. 28 O, companyas
goix, per ço cor él havia sobramuntat e
goix. 10 E beneý nostro Senyor devant tota
goix. 18 Senyor, Déus de Abram e de Ysach
Golbot e Mathanià, fill de Michà, fill de
Golias [*] e Jesias e Sabias e Machanàs, e
Golias e a sos fills e a sos frares, qui
Goliath geteu, lo fust de la lansa del
Gòmer e Magod, e Maday, Janan e Tubal,
Gòmer engenrà Asenech e Erifan e Chogotmà.
Gordà e vench contra ells e aquells se
gordar la lix del Senyor ton Déu. 13
gordat; e part tot açò, ell havia demenat
gordats e ascrutats tots los menements de
gordava per una finestra e vehé lo rey
gordaven cascú per son dia en la porta del
gordaven cascun an son die le antrada dels
gordaven las finestres e los tresors de la
gordaven los vaxells, cor tots los vaxells
gordaves lo bestiar en les pastures que tu
Gormoth 15 e Zedebià e Aroth e Dar 16 e
gorniments de les batales que ells havían
Gotoniell, e havia an la sua compayia
Gòtor, Mòtoch. 18 E Arfaxath engendrà
governar lo pobla de Israell e gordar la
governava una pertida de la host de XXIIII
Gozan, e an aquí astan tro al die de huy.
gran batalla de nostro Senyor Déus, e
gran forsa, e tenían archs, e havían molts
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1Par 9,13
1Par 11,14
1Par 12,22
1Par 12,29
1Par 12,40
1Par 15,25
1Par 15,28
1Par 16,25
1Par 17,8
1Par 19,5
1Par 21,12
1Par 21,30
1Par 22,3
1Par 29,1
1Par 29,9
1Par 29,17
1Par 29,22
1Par 16,27
1Par 21,15
1Par 22,14
1Par 29,12
1Par 17,19
1Par 17,8
1Par 17,26
1Par 21,13
1Par 26,13
1Par 29,5
1Par 29,9
1Par 3,22
1Par 17,21
1Par 29,11
1Par 20,5
1Par 27,26
1Par 29,18
1Par 9,28
1Par 23,32
1Par 9,19
1Par 9,19
1Par 22,13
1Par 26,12
1Par 26,16
1Par 26,16
1Par 29,19
1Par 7,13
1Par 12,15
1Par 14,11
1Par 15,27
1Par 17,25
1Par 21,12
1Par 21,17
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compayes M CC LXX e havían molt
hac vensuts los feristeus, ell donà
a Daviu per aydar dentrò que fo fet
de Judà, n’hi hac III º mília, cor
e moltons a tot abastament, cor
Senyor de la casa de Obededon ab
la archa de nostro Senyor ab
meravellas, 25 cor nostro Senyor és
anemichs devant tu, e he fet a tu
socors, cor ells havían sostenguda
cert III dies haurà pestilència e
ell era astat aspeventat de trop
e armelles, e aparalà molt
ancara infant e tenra, e la obra és
e lo rey Daviu se n’alegrà de molt
atrobat oferir a tu dons ab molt
e bagéran devant nostro Senyor ab
Senyor féu los cells. 27 Confeció e
Senyor ho vehé e hac mercè sobra la
cor lo nonbra és vensut per
són an la tua mà, en la tua mà és
[*] tu has feta tota aquesta
a tu gran nom, axí com u dels pus
has perlat a ton serfs aquests ten
com les sues misericòrdies són molt
meses egualment als pochs e als
dels mestres. E si algú hi ofer de
com ells prometían vot de bon
Semequias engendrà Hacús e
a sos obs pobla, e gità per la sua
e sens fi. 11 Senyor, la
fust de la lansa del qual era axí
fill de Chelup, era sobra las obres
e de Ysrael, nostres paras, tu
vaxells, cor tots los vaxells éran
devant nostro Senyor. 32 E
són los fills de Corè, qui foren
sobre les obres del servey e
13 Ladonchs poràs tu profitar si tu
que fosen tots prínceps de les
carrera de la pugada, e és aquí la
e és aquí la guàrdia contra la
a Salamó, mon fill, enaxí que ell
fills de Naptalín foren Joziel e
Jordà en lo primer mes, con ell
vencé aquí e dix: –Nostro Senyor
vestit de una vestidura de lin qui
a ell casa, e per açò lo teu serfs
cosa respondré yo a·quell qui m’
són aquell qui he mal fet. Mas, què
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gran forsa en la obra del servey en la
gran salut al seu pobla. 15 E III dels XXX
gran nonbra, axí com host de Déu. 23
gran partida de ells segían ancara la casa
gran goix era a tot lo pobla de Israell.
gran alegria. 26 E com oÿsen los levites
gran alegria, e ab so de butsines e de
gran, e molt loable, e aspeventabla sobre
gran nom, axí com u dels pus grans qui són
gran onta. E menà a ells que ells
gran mort en la tua terra e que l’àngell
gran pahor, cor él veé lo coltell de l’
gran pes de aram meyns de nonbre, 4 e los
gran e la habitació no és pas aparalada a
gran goix. 10 E beneý nostro Senyor devant
gran goix. 18 Senyor, Déus de Abram e de
gran alegre, e untàran la segona vegada
granea són devant ell, e fortea e goix són
granea del mal, e menà a l’àngell qui la
granea. Yo he aparalats futs e péras a
granea e manement de totes coses. 13
granesa e has volgut que totes aquestes
grans qui són honrats en terra. 9 I he
grans benifets, 27 e has comensat a beneyr
grans, que no an les mans dels hòmens. 14
grans per lurs compayes en cascuna de les
grat, él complescha huy se mà e ofira ço
grat, cor ells oferían aquels a nostro
Gregal, Baaria, Naarià, Sefay, Sesà, e són
grenea e per los seus aspaventamens las
grenesa és tua e lo poder e la glòria e la
gros com lis de texidor. 6 E altra batalla
groses e sobre los leuradós qui leuraven
guarda perdurablament aquesta volentat de
guardats per nonbre e hom los prenia de
guarden les observacions del tebernacle de
guardes sobre les obres del servey e
guardes sobre los vestimens del tebernacle
guardes los jutgamens e los menements, los
guardes, qui administrasen en la cassa de
guàrdia contra la guàrdia. 17 E VI fills
guàrdia. 17 E VI fills de Leví estaven
guart los teus menements e els teus
Guní e Chàser e Celum, fill de Balà. 14 E
ha acostumat de créxer sobre las suas
ha departits los meus anemichs per la mia
ha nom effot. 28 Tots los fills de Leví,
ha trobada fiance de pregar denant tu. 26
ha tremès a tu.” 13 E Daviu dix a Gaad:
ha perservit aquest pobla? O, Senyor, yo
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1Par 22,8
del meu Déu, 8 mas nostro Senyor
1Par 22,11
al Senyor ton Déu, axí com ell ho
1Par 22,18
lo Senyor nostro Déu és ab nós e
1Par 22,18
donat a nós repòs de totes parts e
1Par 23,25 E Daviu dix: –Nostro Senyor Déus
1Par 28,3
per adificar la casa, 3 mas Déu
1Par 28,4
4 »Mas lo Senyor Déus de Israell
1Par 28,4
pobla de Ysraell perdurablament; e
1Par 28,4
alets prínceps del trip de Judà, e
1Par 28,4
de Judà la casa de mon para, e [*]
1Par 28,5
pobla de Ysrael. 5 E nostro Senyor
1Par 28,5
a mi molts fills; dels meus fills
1Par 28,6
sobra lo pobla de Israel. 6 I ell
1Par 28,10 Donchs, per ço com nostro Senyor
1Par 29,1
la multitut e dix: –Nostro Senyor
1Par 29,15 axí com a onbra sobra terra e no hy
1Par 3,20 Hanamian, Solomit, lur germana; 20
1Par 17,1
dix a Natan profeta: –Veus que yo
1Par 5,8
Semma, e Samma fo fill de Joell, e
1Par 5,9 Aroer dentrò a Nabó e Abelmeon. 9 E
1Par 5,12
Basan dentrò a Selchà. 12 E Joell
1Par 5,12
habità en la un camp, e aprés ell
1Par 9,16
de Assà, fill de Alcanà, lo qual
1Par 11,7
fo fet príncep de David. 7 E David
1Par 4,33
dentrò a Bàal. E aquesta fo lur
1Par 7,28
fill. 28 E la lur poceció e la lur
1Par 23,25
ha dat repòs al seu pobla [*] e
1Par 29,1
e tenra, e la obra és gran e la
1Par 8,13
en Eylon. Aquests casàran los
1Par 17,4
“[*] Tu no adificaràs a mi cassa a
1Par 4,28
al nonbre dels fills de Judà. 28 E
1Par 4,41
destroÿts tro al dia de huy. E puys
1Par 5,12
ell habità Saphan. E Janay e Saffà
1Par 5,22
e tolgéran-los tota la terra e
1Par 6,54 de Sadoch; Sadoch, de Achimàs. 54 E
1Par 7,29
ses filles, e Dor e ses files. Aquí
1Par 8,28
de lurs compayes, los quals
1Par 8,32
32 E Matelot angendrà Sammaà, e
1Par 9,38
38 [*] engendrà Saminaà; aquets
1Par 5,11
tro a Galaad. 11 E los fils de Gad
1Par 8,29
an Jerusalem. 29 En Gabeon
1Par 10,7
e llà. E los feristeus vengéran e
1Par 4,40
[*] abondosa, en la qual ya havían
1Par 8,6
e fóran prínceps de linatga qui
1Par 17,1
la sua casa. 17,Tit 1 Com Daviu
1Par 5,16
la casa en las suas companyes, 16
1Par 8,13
fóran prínceps dels linatgas qui
1Par 9,2
per lur peccat. 2 Mas aquells qui
1Par 10,7
ansems. 7 E, com los de Israell qui
1Par 11,4
an Jebús, un éran los gebuseus, qui
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ha parlat ab mi e dit: “Tu has ascampada
ha parlat de tu. 12 Nostro Senyor do a tu
ha donat a nós repòs de totes parts e ha
ha liurats tots nostros anemichs en les
ha dat repòs al seu pobla [*] e habitació
ha dit a mi: “Tu no adificaràs la casa al
ha mi alet de tota la casa de mon para,
ha alets prínceps del trip de Judà, e ha
ha aleta de la casa de Judà la casa de mon
ha elet mi an rey sobre tot lo pobla de
ha donats a mi molts fills; dels meus
ha elet Salamó, mon fill, que ell sega an
ha dit a mi: “Salamó, ton fill, adificarà
ha elet tu per ço que adifichs la casa del
ha elet Salamó, mon fill, qui és ancara
ha neguna aturada. 16 O, Senyor nostro
Habasan, Ochol, Barathían, Hasadíam,
habit en la casa de cedre e la archa [*]
habità en Aroer dentrò a Nabó e Abelmeon.
habità an la terra que és sol ixent, là on
habità en la un camp, e aprés ell habità
habità Saphan. E Janay e Saffà habitàran
habità en los palaus de Matofat. 17 E los
habità an la torra, e per ço fo ella
habitació e lo departiment de lurs seÿes:
habitació fo an Batel ab lurs fills, e
habitació en Jerusalem perdurablament. 26
habitació no és pas aparalada a homa, mas
habitadors de Geth. 14 E Joè, Sagat e
habitar, 5 cor yo no he astat en cassa de
habitàran an Barsabe e Moladà e an
habitàran ells aquí per aquells, per ço
habitàran an Bassan. 13 Los frares,
habitàran e astegéran aquí dentrò a la
habitàran aquests fills de Amon en los
habitàran los fills de Josep [*]. 30 E los
habitàran an Jerusalem. 29 En Gabeon
habitàran devant lurs frares en Jerusalem
habitàran devant la regió de sos frares en
habitaren an la lur regió, en la terra de
habitaren Angabeon, e lo nom de sa muler
habitaren an aquelles. 8 E an l’altre dia
habitat de aquells qui fóran del linatga
habitava en Gàbaa, los quals fóran mudats
habitava an la sua cassa, él dix a Natan
habitàvan en Galaad e an Basan e an los
habitaven en Eylon. Aquests casàran los
habitaven primerament en lurs ciutats e en
habitaven en los camps vehéran açò, ells
habitaven en la terra. 5 E aquells qui hi
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1Par 11,5
en la terra. 5 E aquells qui hi
1Par 13,2
preveres e als fills de Leví, qui
1Par 5,26
de Manasès, e menà’ls en Elà e an
1Par 3,1
1 Devid angendrà aquests fills en
1Par 3,4
sis fills de David nasquéran an
1Par 11,1
lo pobla de Israell se ajustà an
1Par 11,3
pobla de Israel vengéran al rey en
1Par 12,23 qui vengéran a Daviu con ell era an
1Par 12,38
[*] ab acabat cor, e vengéran an
1Par 29,27
Israel fóran XL anys: él regnà an
1Par 1,46
la terra de Moab; e la sua ciutat
1Par 1,51 ésser duchs en Edom e depuys no hy
1Par 2,21
de Maquir, para de Galaad, e com
1Par 2,24 Calefs colgà’s ab Afinta. E Hesrom
1Par 2,29
hach per muler Adigal, de la qual
1Par 2,32
Johatan. E Gèster se morí que no
1Par 2,34
los fills de Jeramel. 34 Sesan no
1Par 2,34
de Jeramel. 34 Sesan no hac fills e
1Par 2,34
Sesan no hac fills e hac files, e
1Par 2,34
files, e hac un servisial agipcià e
1Par 7,15
a Hapim e a Pulphim e a Safan, e
1Par 7,15
del segon fill fo Salfat, e Salfat
1Par 7,26
Laadon. E lo fill de aquest
1Par 7,27
27 del qual nasch Num, lo qual
1Par 8,38
lo qual engendrà Asel. 38 E Asell
1Par 9,44
Elezà angendrà Assel. 44 Asel
1Par 10,5
sobre aquella. 5 E con son ascuder
1Par 10,14
consell a una devinadora, 14 e no
1Par 11,14 camp e defaséran aquell. E com ell
1Par 12,29
de Bengemín, frares de Judà, n’hi
1Par 16,2 nostro Senyor plaens. 2 E com Daviu
1Par 19,8
a la batalla. 8 E com Daviu
1Par 19,10 una part, an un camp. 10 E con Joab
1Par 20,4
4 Aprés aquesta cosa, ell
1Par 21,5
e C mília hòmens portans aspasa, e
1Par 21,15 destrovia, nostro Senyor ho vehé e
1Par 21,20 de nostro Senyor. 20 E com Ornan
1Par 21,21 Daviu fo vengut a Ornan e Ornan l’
1Par 21,28 hi. 28 Donchs mentinent que Daviu
1Par 21,28
Daviu hac vist que nostro Senyor
1Par 23,4
de nostro Senyor XXIIII mília, e
1Par 23,5
prebots e de jutges VI mília, 5 e
1Par 23,17
Robià fo lo primer; e Eliàtzer no
1Par 23,22
e Cis. 22 E Eleatsar morí e no
1Par 26,25
25 E son frara Aliàtzer, qui
1Par 27,24
24 E com Joab, fill de Servià,
1Par 29,25
regna, tal que anc negun rey no la
1Par 2,29 angendrà Nadap, Abisur. 29 Abisur
1Par 6,32
del testimoni dentrò que Salamó
1Par 12,28
de la casa de son para, n’hi
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habitaven dixéran a David: –Tu no antraràs
habiten an los burchs de les ciutats, per
Habor e an Ara, e en lo flum de Gozan, e
Habron: lo primer fo Amon, qui nasch de
Habron, un regnà set anys e sis mesos, e
Habron, e digéran a Deviu: –Nós som ton os
Habron. E Daviu féu ab éls amistance
Habron, per ço que ells trensportasen lo
Habron, per ço que fahesen Deviu rey sobre
Habron VII anys, e en Jerusalem, XXXIII
hac nom Ajuth. 47 E com fo mort Adab,
hac reys: duch de Termà, duch de Alvà, [*]
hac LX anys pres-la per muler e angendrà
hac Abià per muler e angendrà de aquella
hac Anaoban, Molip. 30 Nadap angendrà
hac infans. 33 Jonatan angendrà Phàled,
hac fills e hac files, e hac un servisial
hac files, e hac un servisial agipcià e
hac un servisial agipcià e hac nom Agernà;
hac nom Agernà; 35 e donà-li se filla
hac una sor per nom Maachà. Lo nom del
hac filles. 16 E Machà, muler de Maquir,
hac per nom Amiüd e angenrà Elizamà, 27
hac Josuè, son fill. 28 E la lur poceció e
hac VI fills per los noms dels quals fóran
hac VI fills, qui hagéran axí nom:
hac vist asò, so és a saber, que Saül era
hac asperance en nostro Senyor, per la
hac vensuts los feristeus, ell donà gran
hac III º mília, cor gran partida de ells
hac complits d’oferir sos holocauts e ses
hac açò oyit, él hi tramès Joab ab tota la
hac entès e vehé que la batalla seria
hac batalla en Gèzer contra los feristeus,
hac-n’hi dels fills de Judà CCC LXXX
hac mercè sobra la granea del mal, e menà
hac regardat e vist l’àngell, e IIII e
hac vist, ell axí a ell a carrera de la
hac vist que nostro Senyor hac ell axoyit
hac ell axoyit en la era de Ornan jebuseu,
hac-n’hi de prebots e de jutges VI
hac-n’hi IIII mília portés e atretans
hac altres fills, mas los fills de Tobià
hac fills, mas filles. E los fills de Sis
hac un fill per nom Rabià, e Asaÿas fo
hac ells comensats a nonbrar e ancara no
hac aytal que fos anans de Israell. 26
hach per muler Adigal, de la qual hac
hach adificat lo templa en Jerusalem, e
hach XXII mília. 29 E dels fills de
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1Par 12,30
1Par 12,31
1Par 18,9
1Par 26,6
1Par 6,75
1Par 27,32
1Par 4,13
1Par 3,22
1Par 1,30
1Par 7,37
1Par 7,12
1Par 12,17
1Par 19,3
1Par 3,9
1Par 4,27
1Par 4,31
1Par 4,33
1Par 6,31
1Par 7,4
1Par 9,44
1Par 10,9
1Par 10,9
1Par 10,9
1Par 10,9
1Par 10,11
1Par 14,8
1Par 19,5
1Par 23,11
1Par 17,18
1Par 17,18
1Par 22,11
1Par 22,13
1Par 28,20
1Par 28,20
1Par 1,43
1Par 12,32
1Par 16,4
1Par 4,5
1Par 4,7
1Par 25,6
1Par 15,19
1Par 6,76
1Par 19,1
1Par 19,2
1Par 19,2
1Par 19,3
1Par 19,4
1Par 19,6
1Par 2,5
1Par 4,43
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30 E dels fills de Efraÿm n’hi
31 E del mix trip de Manasès n’hi
9 E com Tou, lo rey de Hemath,
6 E son fill per nom Samaÿas
trip de Aser, Masal, Abdon [*], 75
hom ben letrat. Él e Jael, fill de
e Sararayà. Othoniel engenrà
Semachies; Semequias engendrà
Basan, 30 Masmà, Dumà, Irasà,
e Sual e Berí e Amrà, 37 e Sobor e
CC, e axíran a batalla. 12 Asafan e
per los meus adversaris, con yo no
–Tu cuydes que per aventura Daviu
part los fills de les concopines,
e VI files. Los frares seus no
ciutats e les viles sues dentrò que
Assan; e axí són V ciutats. 33 E
nostro Senyor Déus, depuys que li
e fóran XXXVI mília; e aquests
Assel. 44 Asel hac VI fills, qui
lo munt de Gelboe. 9 E con ells lo
con ells lo hagéran despullat e li
e li hagéran tolt lo cap e l’
lo cap e l’hagéran desgornit e li
E con los hòmens de Jabès-Galath
e Ebàlet. 8 E, com los feristeus
anar. 5 E quant se’n fóran anats e
e Zizà lo segon; e Jaús e Banan no
18 Què pot Daviu més fer com tu
axí glorificat ton serfs David e
mon fill, nostro Senyor sia ab tu e
’t e fé beronilment, no·t temes ne
’t, e fé que no·t temes ne
ne no desenpararà tu dentrò que tu
de la terra de Edom, anans que
qualque cosa los fills de Israell
levites qui administrasen e qui
havia dues mulers: la una havia nom
Aquests són fills de Naarà. 7
e de prop lo rey, Asaf e Yditun e
éran portés. 19 E los cantós éran
Naptalín, Cedes qui és an Galilea,
dels fills de Amon, morí e son fill
Daviu dix: –Yo feré misericòrdia ab
Amon, per ço que ells aconortasen
dells fills de Amon dixéran a
per sercar la tua terra? 4 Donchs,
ells havían feta injúria a Daviu,
Judà V. 5 E Fares angenrà Heszom e
éran ascampats als amolechites, e
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hach XX mília DCCC i éran trop forts
hach XVIII mília, tots per lurs noms, e
hach oyit que Daviu havia vensuda tota la
hach fills e fóran prebots de lurs
Hachac, Rodop ab tots los lurs lochs. 76 E
Hachamon, éran ab los fills del rey. 33 E
Hachir e Mahonich. 14 Achir angendrà Osrà;
Hacús e Gregal, Baaria, Naarià, Sefay,
Hadad, Temà, 31 Jaür, Naphís, Cedma. [*]
Hador e Sammà e Salusà e Jethan e Betan.
Hafasan éran fills de Baÿm, fill de Ader.
haga peccat en les mies mans, lo Déu de
hage tremesos aquets misatges a tu per
hagéran una germana que havia nom Tamar.
hagéran molts fills e tota la sua perentia
hagéran Daviu per rey. 32 [*] Etan, Ahèn,
hagéran tots los carrés de aquestes villes
hagéran alogada la archa. 32 E cantaven e
hagéran moltes mulers e molts fills. 5 E
hagéran axí nom: Ezricham, Bocrú, Ymaell,
hagéran despullat e li hagéran tolt lo cap
hagéran tolt lo cap e l’hagéran desgornit
hagéran desgornit e li hagéran levades les
hagéran levades les armes, ells lo
hagéran oïyt dir açò, ço és a seber, què
hagéran oyit que Daviu era untat en rey
hagéran açò fet a seber a Daviu, él tramès
hagéran molts fills e per açò ells fóran
hages axí glorificat ton serfs David e
hages ell conegut! 19 Senyor, [*] tu has
hages tot bé e adifica la casa al Senyor
hages paor. 14 Vet que yo ab la mia
hages paor, cor lo Senyor mon Déu serà ab
hages acabade tota la obra del servey de
hagesen reys los fills de Israel: Bala,
hagesen a fer, fóran CC prínceps ab lurs
hagesen remembrament de les sues obres, e
Halaà, la altra Naarà. 6 E Naarà anfentà
Halaà anfentà Sàrrech, Iser, Am. 8 Chus
Haman. 7 E lo nonbre de aquests ab lurs
Hamar i Asaf e Atan, sonans ab sembes de
Hamon, Cariacarim ab tots los lurs lochs.
Hamon regnà per ell. 2 E Daviu dix: –Yo
Hamon, fill de Naàs, cor son para féu a mi
Hamon. 3 E los prínceps dells fills de
Hamon: –Tu cuydes que per aventura Daviu
Hamon tunsurà lo cap e la barba als
Hamon e tot l’altra pobla tremeséran mil
Hamule. 6 Zare engendrà Zamrí e Ethan e
han astat aquí per aquels entrò al die de
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1Par 11,19 la sanch de aquests hòmens, cor éls
1Par 25,4
Subuell, Jerimoth e Hananies e
1Par 3,19 Semeý. Sorobabel engenrà Meseŀlaní,
1Par 8,38
Bocrú, Ysmaell, Sarià, Obdià,
1Par 25,25
qui éran XII; 25 e la XVIII, a
1Par 3,21
Josab-Hèsed, e són cinc. 21
1Par 25,23
qui éran XII; 23 e la XVI, a
1Par 25,4
Oziel, Subuell, Jerimoth e
1Par 4,26 fo fill de Selum. 26 Masmà angendrà
1Par 1,3
Gèrrech; 3 e Gèrech, Henoch; e
1Par 7,39
39 Los fills de Olaà foren Oret e
1Par 7,15
donà mulers a sos fills, ço és, a
1Par 9,11
e Zachim, 11 e Zarias, fill de
1Par 12,5
e Baalià e Samarià e Safatià de
1Par 2,46
Efè, concupina de Calefs, e anfentà
1Par 2,46
e anfentà Haram, Mosà e Tezez. E
1Par 16,18
cordell de la terra de la vostra
1Par 24,8
segona exí a Joell, 8 e la tersa, a
1Par 2,51
51 Salmà fo para de Betleem,
1Par 7,36
36 Los fills de Sufà fóran Sue,
1Par 17,6
e yo dixí a ell: ‘Per què tu no
1Par 17,16
són yo, qual és la mia casa, que tu
1Par 17,17 mi aytals coses? 17 Més ancara, asò
1Par 17,17
pocha cosa devant tu e per açò m’
1Par 17,17
en lo temps qui és asdevenidor e
1Par 17,19
ell conegut! 19 Senyor, [*] tu
1Par 17,19
tu has feta tota aquesta granesa e
1Par 17,22
de la terra de Agipta. 22 E tu
1Par 17,23 Senyor Déus, aquella paraula que tu
1Par 17,23
E fé-ho axí com tu
1Par 17,25
ell.” 25 Cor tu, Senyor mon Déu,
1Par 17,26
26 Donchs, Senyor, tu ést Déus e
1Par 17,27
aquests ten grans benifets, 27 e
1Par 17,27
denant tu, cor pus tu, Senyor, la
1Par 22,8
Senyor ha parlat ab mi e dit: “Tu
1Par 22,8
“Tu has ascampada molta sanch e
1Par 22,8
adificar la casa al meu nom, car tu
1Par 22,15
a totes les tuas despeses. 15 E tu
1Par 22,15
has molts mestres de tellar péra, e
1Par 28,3
com tu ést astat hom conbatador e
1Par 29,12
són tuas e la glòria és tua, tu
1Par 6,45
fo fill de Moloch. 45 E Moloch, de
1Par 26,30
éls. 30 Dels fills de Hebron fóran
1Par 27,17
17 sobre los fills de Leví era duch
1Par 27,11
en lo VIII mes era Sobocar de
1Par 3,20
20 Habasan, Ochol, Barathían,
1Par 4,28 habitàran an Barsabe e Moladà e an
1Par 4,31 Sicalech 31 e an Betmarchabet e an
1Par 11,37
36 Fer de Maquís, Ahià feló 37 e
1Par 9,14
fills de Leví fo Samayà, fill de
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han aportada a mi la aygua en perill de
Hanam, Eliatha e Gadalti e Romenchi e Àzer
Hanamian, Solomit, lur germana; 20
Hanan. Tots aquests fóran fills de Asaell.
Hananí e a sos fills e a sos frares, qui
Hananias angendrà Falatias, Falatias
Hananias, e a sos fills e a sos frares,
Hananies e Hanam, Eliatha e Gadalti e
Haninel, Sacur fo fil de Masmà, Semeý fo
Hanoch, Metuselem; e Matuselem [*]; 4 [*]
Hanzell e Rezià. 40 Tots aquests foren
Hapim e a Pulphim e a Safan, e hac una sor
Haquies, fill de Moseŀlam, fill de Sedoch,
Harach, 6 e Elearià e Jesià e Asraell e
Haram, Mosà e Tezez. E Haram engendrà
Haram engendrà Joser. 47 Jadon angendrà
haretat.” 19 Jatsia açò que ells fosen
Harim, e la quarta, a Seorim, 9 e la V ª,
Harip fo para de Betgader. 52 E [*] Sobal
Harmath e Sual e Berí e Amrà, 37 e Sobor e
has edificada a mi cassa de cedre?’ ” 7
has donades a mi aytals coses? 17 Més
has vist éser pocha cosa devant tu e per
has parlat sobre la casa de ton serfs en
has mi fet esgardabla sobra tots los
has feta tota aquesta granesa e has volgut
has volgut que totes aquestes meravelles
has posat lo teu pobla [*] perdurablament.
has dita a ton serfs e sobra la sua casa
has dit. 24 Lo teu nom astiga e sia
has revellat a la orella de ton serfs que
has perlat a ton serfs aquests ten grans
has comensat a beneyr la casa de ton
has beneÿta, ella serà beneÿta
has ascampada molta sanch e has fetes
has fetes moltes batalles, e per açò tu no
has ascanpada molta sanch devant mi. 9 Mas
has molts mestres de tellar péra, e has
has mestres de fusta e altres mestres molt
has ascampada sanch.” 4 »Mas lo Senyor
has senyoria sobre totes les coses, virtut
Hasabià; [*] de Asbí; e Asbí, de Amasià; e
Hasabias e Sabias e los lurs frares; fóran
Hasabias, fill de Tamel; sobre los fills
Hasach, del linatge de Sèray, e havia an
Hasadíam, Josab-Hèsed, e són cinc. 21
Hasarsual, 29 e en Belaà e an Asòmoch e an
Hasarzurín e an Betbaray e an Saarym.
Hasray de Carmell; e Nooray, fill de
Hasub, fill de Ericham, fill de Hecebon;
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1Par 6,54
catitaris, cor per sort la havían
1Par 21,12
que volràs: 12 o que III anys
1Par 21,12
e tu fugiràs, o per cert III dies
1Par 29,5
del templa, 5 an qualque loch
1Par 29,5
loch haurà obra d’aur e là on
1Par 17,11 una casa nostro Senyor. 11 E com tu
1Par 4,41 E lavors vengéran aquels que demunt
1Par 17,20
sinó tu, de tots aquells que nós
1Par 29,14 Totes aquestes coses són tuas e nós
1Par 29,14
donades a tu aquelles coses que
1Par 29,16
tota aquesta abundància que nós
1Par 1,50
regnà per ell Adad, e la sua ciutat
1Par 1,50
havia nom Phorí, e la sua muler
1Par 2,26
E puys pres altra [*] Geramael qui
1Par 3,9 concopines, hagéran una germana que
1Par 4,3
Jesemà e de Jedebès, e lur germana
1Par 4,5
Batleem. 5 E Asur, para de Tachua,
1Par 4,5
Tachua, havia dues mulers: la una
1Par 5,9
apellat Eufratren, per ço com ell
1Par 5,25 la qual cosa nostro Senyor Déus los
1Par 6,49
per lo pobla de Israel, axí com ho
1Par 9,24
cascú per son die. 24 Aquí
1Par 10,13
morí per sos peccats, per ço cor él
1Par 10,13
de nostro Senyor, lo qual li
1Par 10,13
lo qual li havia menat e ell no hu
1Par 10,13
pas gordat; e part tot açò, ell
1Par 11,22
de Johadè, era molt fort, lo qual
1Par 11,23
E él aucís un homa de Agipta, qui
1Par 11,23
qui havia V coldos de astetura e
1Par 13,9
cor lo bou, qui era jova e seltant,
1Par 13,10
contra Ozà e ferí a ell, per ço cor
1Par 13,11
Daviu, per ço cor nostro Senyor
1Par 13,14
sua cassa e totes les coses que ell
1Par 14,2 2 E Daviu conech que nostro Senyor
1Par 14,16 Donchs Daviu féu axí com Déus li
1Par 15,3
Déu en lo seu loch, lo qual ell li
1Par 15,15
Déus de Israell, axí com Moysès
1Par 16,1
mix loch del tebernacle que Daviu
1Par 17,6
dels jutges de Israel, als quals yo
1Par 18,5
vensé XXII mília hòmens que ell
1Par 18,9 rey de Hemath, hach oyit que Daviu
1Par 18,10
e per fer a ell goix, per ço cor él
1Par 18,11
argent [*] e l’aur lo qual lo rey
1Par 18,12
ferí Edom en la val de Silves, e
1Par 20,6
en le quall era un homa [*] qui
1Par 20,6
mà, ço és, antra tots ansems n’
1Par 21,7
del rey. 7 Aquesta cosa que ell
1Par 21,19
hi anà e féu axí com a Gaad li
1Par 21,29
de nostro Senyor que Moysès
1Par 23,5
Senyor ab òrgens, los quals Daviu
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haüda. 55 E donàran a ells Hebron [*] e
haurà fam en la tua terra, o tres mesos
haurà pestilència e gran mort en la tua
haurà obra d’aur e là on haurà obra de
haurà obra de argent, que totes las obres
hauràs complits tos dies que tu vatges a
havem anomenats, en los dies de Atzechià,
havem oyits de les nostres orelles. 21 E
havem donades a tu aquelles coses que
havem preses de la tua mà. 15 Nós som
havem aparalada, que casa ne sia adificada
havia nom Phorí, e la sua muler havia nom
havia nom Mesesabel, fila de Mated, fila
havia nom Aterià, qui fo mara de Onam. 27
havia nom Tamar. 10 Salamon angenrà
havia nom Asafiní. 4 Fimel angendrà Godor
havia dues mulers: la una havia nom Halaà,
havia nom Halaà, la altra Naarà. 6 E Naarà
havia molt bestiar en la terra de Galaad.
havia vedada. 26 E nostro Senyor ascomoch
havia menat Moysès, qui fo servesiall de
havia portés devers alcuna part dels IIII
havia trespesats los menements de nostro
havia menat e ell no hu havia pas gordat;
havia pas gordat; e part tot açò, ell
havia demenat de consell a una devinadora,
havia fetes moltes obres en Capsael. Él
havia V coldos de astetura e havia una
havia una lance aytal com plagador de
havia un poch anclinada la archa. 10 E
havia tochada la archa de Déu, e axí ell
havia departit Ozà, e apelà aquel loch lo
havia. 14,Tit 1 Hiran, rey de Tir, tremès
havia confermat ell an rey sobre lo pobla
havia menat, e ferí las hots dels
havia aparalat. 4 E ajustà atresí los
havia menat, segons la paraula de nostro
havia aparalat, e oferíran sacrificis e
havia menat que ells pasquesen lo meu
havia. 6 E mès los cavalers an Damasch,
havia vensuda tota la host de Adàdag, rey
havia sobramuntat e vensut Adàdag, cor lo
havia pres de les gens, axí com de Idomea
havia-hi XVIII mília hòmens. 13 E
havia VI dits en cascuna mà, ço és, antra
havia XXIIII. E aquell era del linatga de
havia manada desplach a nostro Senyor, per
havia dit a ell per manement de la paraula
havia fet e [*] [d]ells holocauts éran en
havia fets per cantar, 6 e Daviu partí a
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1Par 24,6
de Aleatzar, e una altra casa que
1Par 24,28
E Moolí, fill de Aleatzar, qui no
1Par 26,10
fo príncep Ceerí, cor ell no
1Par 26,10 primer angenrat e per açò son para
1Par 27,2 primera compaya en lo primer mes, e
1Par 27,4
en lo primer mes. 4 Achites Duch
1Par 27,4 la segona compaya del segon mes, e
1Par 27,5
la tersa compaya en lo ters mes, e
1Par 27,8
era lo V príncep en lo V mes, e
1Par 27,9
Hyram, fill de Accès de Tachnà, e
1Par 27,10
de Faŀló, dels fills de Efraÿm, e
1Par 27,11
de Hasach, del linatge de Sèray, e
1Par 27,12 Anathoch, del linatga de Bengamí, e
1Par 27,13
de Nerofat, del linatga de Sèray, e
1Par 27,14
de Faracot, dels fills de Efraÿm, e
1Par 27,15
del linatga de Gotoniell, e
1Par 27,23
an aval, per ço con nostro Senyor
1Par 27,24
comensats a nonbrar e ancara no
1Par 28,12
12 e de tots los palaus que él se
1Par 4,40
ampla e [*] abondosa, en la qual ya
1Par 5,7
qui era nonbrada per conpayes sues
1Par 6,54
dels catitaris, cor per sort la
1Par 8,40
de gran forsa, e tenían archs, e
1Par 9,13
per lurs compayes M CC LXX e
1Par 10,11
ço és a seber, què los feristeus
1Par 12,39
e begéran, cor lus frares los ne
1Par 18,7
pres los carcaxes d’aur los qualls
1Par 19,5
él tramès a ells socors, cor ells
1Par 19,6
los fills de Emon vehéran que ells
1Par 22,4 los sidonienchs e los hòmens de Tir
1Par 26,27
gorniments de les batales que ells
1Par 27,7
son fill, era aprés de ell, e
1Par 24,16
16 e la XIX, a Fariech, e la XX, a
1Par 4,9
apelà-lo Jabès e dix: –Per ço l’
1Par 4,9
–Per ço l’he apelat axí, com l’
1Par 17,5
a mi cassa a habitar, 5 cor yo no
1Par 17,5
mudats los lochs del tebernacle,
1Par 17,8
tu en qualque loch tu anest, e yo
1Par 17,8
tots los teus anemichs devant tu, e
1Par 17,9
grans qui són honrats en terra. 9 I
1Par 21,8 8 E Daviu dix a nostro Senyor: –Yo
1Par 21,8
he peccat trop règeument, com yo
1Par 21,8
lo peccat de ton serfs, cor yo
1Par 21,17
fos nonbrat? Yo són aquell qui
1Par 21,17
qui he peccat, yo són aquell qui
1Par 22,14
14 Vet que yo ab la mia pobresa
1Par 22,14 lo nonbra és vensut per granea. Yo
1Par 28,2
siti dels peus de nostro Déu. E yo
1Par 28,6
mia casa e los meus atris, car yo
1Par 29,2
a Déu. 2 E yo ab totes mes forses

SEVILLA: 1PAR

havia desots si tots los altros fills de
havia fills. 29 E lo fill de Cis fo
havia fill primer angenrat e per açò son
havia ell posat an príncep; 11 Helechias
havia-hy sots ell XXIIII mília hòmens. 3
havia la segona compaya del segon mes, e
havia aprés si un altra per nom
havia an la sua partida XXIIII mília
havia an la sua compaya XXIIII mília
havia an la sua compayia XXIIII mília
havia an la sua compayia XXIIII mília
havia an la sua compayia XXIIII mília
havia an la sua compayia XXIIII mília
havia an la sua compaya XXIIII mília
havia an la sua compayia XXIIII mília
havia an la sua compayia XXIIII mília
havia dit que ell muntiplicaria lo pobla
havia complit sobre açò, la ira de Déu
havia perpensats e de les finestres tot
havían habitat de aquells qui fóran del
havían per prínceps Zezehl e Zacharias. 8
havían haüda. 55 E donàran a ells Hebron
havían molts fills e nebots entrò a C L
havían molt gran forsa en la obra del
havían fet contra Saül, 12 los forts
havían aparalat. 40 E aquests qui éran de
havían los servesialls de Adàdag e portà
havían sostenguda gran onta. E menà a ells
havían feta injúria a Daviu, Hamon e tot
havían agustats a Daviu. 5 E Daviu dix:
havían consegrats en restaurament, e fóran
havían an lur compaya XXIIII mília hòmens.
Hazchizel, 17 e la XXI, a Jachim, e a la
he apelat axí, com l’he ab dolor
he ab dolor infentat. 10 E Jabès apellà e
he astat en cassa de aquel temps ansà que
he astat an tendes 6 ab tot lo pobla de
he morts tots los teus anemichs devant tu,
he fet a tu gran nom, axí com u dels pus
he donat loch al meu pobla de Israell [*].
he peccat trop règeument, com yo he fet
he fet açò. Jo·t prech que tu tolges lo
he obrat molt folament. 9 E nostro Senyor
he peccat, yo són aquell qui he mal fet.
he mal fet. Mas, què ha perservit aquest
he aparalades las despeses de la casa de
he aparalats futs e péras a totes les tuas
he aparalades totes las coses qui hi són
he alet aquell en mi an fill e yo seré a
he aparalades totes las despeses de la
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1Par 29,3 an lo templa de mon Déu, lo qual yo
1Par 29,3
enfora aqueles coses que yo
1Par 29,17
alegra en la simplea de mon cor,
1Par 29,17
totes aquestes coses a tu, e
1Par 29,19
e que adifich la casa de la qual yo
1Par 1,22
Jare, 21 Aduran, Huzal, Declà, 22
1Par 7,35
e Jabà e Aram. 35 Los fills de
1Par 1,18
engendrà Sale, e Sale engendrà
1Par 1,19
Sale, e Sale engendrà Hèber. 19 E
1Par 1,25 Sem angendrà Arphaxath, Sàlem, 25
1Par 5,13
Mosoŀlan, Sebe, Jarè, Jacan, Say,
1Par 7,31
sor. 31 Los fills de Barià fóran
1Par 7,32
qui fo para de Bazarich. 32
1Par 8,12
12 E los fills de Oltàal fóran
1Par 24,27
fóran Osiam e Seení e Jacur e
1Par 2,42 Mosà engendrà Zip e Mererà, para de
1Par 2,43 Zip e Mererà, para de Hebron. 43 E
1Par 6,2
fóran aquests: Amram, Assaar, e
1Par 6,55
havían haüda. 55 E donàran a ells
1Par 6,57
Aron donàran las ciutats de refugi
1Par 15,9
és a seber, de CC. 9 Dels fills de
1Par 23,12
de Caath fóran Anram e Ysaach e
1Par 23,19
fo lo primer. 19 E los fills de
1Par 26,23
los fills de Amram e de Saart e de
1Par 26,30
e a jutgar éls. 30 Dels fills de
1Par 26,31
E Azaries fo príncep dels fills de
1Par 9,14
de Hasub, fill de Ericham, fill de
1Par 8,9
ses mulers, 9 cor ell angenrà de
1Par 6,69
e del trip de Dan, Heltece, Bechor,
1Par 6,70
la meytat del trip de Manasès, [*]
1Par 27,10 10 Lo VII príncep e lo VII mes era
1Par 6,13 angenrà Seŀlum, 13 Seŀlum angendrà
1Par 6,13
13 Seŀlum angendrà Helchias,
1Par 26,11 para havia ell posat an príncep; 11
1Par 11,30 Cahoc, 30 e Macarey de Netefach, e
1Par 2,39
Azarias, 39 Azarias angenrà
1Par 2,39 Azarias, 39 Azarias angenrà Heŀles,
1Par 6,58
masos e ab les sues vilotxes, e
1Par 6,69
de Dan, Heltece, Bechor, Helan,
1Par 6,45
e Asbí, de Amasià; e Amasià, de
1Par 6,46 Amasià; e Amasià, de Helquià; 46 e
1Par 6,69
lurs lochs; 69 e del trip de Dan,
1Par 6,33
ab sos fills. Dels fills de Cahat:
1Par 16,41
al pobla de Israel. 41 E aprés él,
1Par 16,42 sua és perdurablament. 42 E asteblí
1Par 25,1
an lo servey els fills de Asaf, de
1Par 25,4
nostro Senyor Déu. 4 E los fills de
1Par 25,5
5 Tots aquests fóran fills de
1Par 25,5
exelsar lo seu corn. E Déus donà a
1Par 1,16 Azacheu, Sineu, 16 Aradiu, Samareu,

SEVILLA: 1PAR

he ofert en lo templa de mon Déu de ço qui
he aparalades a la santa casa, 4 ço és,
he ofertes totes aquestes coses a tu, e he
he vist lo teu pobla qui és así atrobat
he aparalades las despeses. 20 Donchs
Hebal, Jam, Abimael, Sabba, 23 Ofir,
Hèben, son frara, foren Sufà e Jennà e
Hèber. 19 E Hèber engenrà dos fills:
Hèber engenrà dos fills: Jactan, Fàllech,
Hèber, Phàlec, Reú, 26 Seruch, Nachor,
Hèber. 14 Aquests fóran fills de Abidell,
Hèber e Mechiell, qui fo para de Bazarich.
Hèber angenrà Jafalat e Sòmer, Rothan e
Hèber, Misam e Santach. Aquest adifichà
Hebrí. 28 E Moolí, fill de Aleatzar, qui
Hebron. 43 E Hebron angendrà Corè, Tayphú,
Hebron angendrà Corè, Tayphú, Ràcom,
Hebron, Oziel. 3 Los fills de Amran fóran
Hebron [*] e aqueles alçàrias e aquels
Hebron e Lempnan e los lurs masos qui hi
Hebron fo príncep Eliel, e sos frares, ço
Hebron e Oziell, e fóran IIII e. 13 Los
Hebron: Zariau fo lo primer; Amarias fo lo
Hebron e de Zeziell. 24 E Subael, fill de
Hebron fóran Hasabias e Sabias e los lurs
Hebron segons lurs compayas e segons lurs
Hecebon; dels fills de Mererí 15 fo
Hedes, sa muler, Joab e Sebià e Moosà e
Helan, Helon, Getrèn ab los lurs lochs. 70
Helan ab tots los lurs lochs, ço és a
Helas de Faŀló, dels fills de Efraÿm, e
Helchias, Helcias engenrà Azarias, 14
Helcias engenrà Azarias, 14 Azarias
Helechias fo lo segon, e Tabalias lo ters,
Hèleu, fill de Luanà de Netefach; 31
Heŀles, Heŀles angenrà Alasà, 40 Elesà
Heŀles angenrà Alasà, 40 Elesà angenrà
Helon e Daber ab los seus lochs, 59 [*].
Helon, Getrèn ab los lurs lochs. 70 E de
Helquià; 46 e Helquià, de Amasay; e
Helquià, de Amasay; e Amasay, de Boní; e
Heltece, Bechor, Helan, Helon, Getrèn ab
Heman fo cantor, fill de Joell; Joel, lo
Heman e Ydicun e a tots los altres alets,
Heman e Editum que cantasen ab trompa e
Heman e Ydicum, los quals profetitzàran ab
Heman fóran Bechà e Mathanià, Oziel,
Heman, qui vèyan lo rey en les paraules de
Heman XIIII fills e tres filles. 6 Tots
Hemateu. 17 E Sem angendrà Elay, Asur,
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1Par 18,3
rey de Sabbà, de la regió de
1Par 18,9
d’aram. 9 E com Tou, lo rey de
1Par 11,43
fills de Rubèn, e XXX ab ell; 43
1Par 8,24
23 e Abdom e Jechit e Canan 24 e
1Par 9,44
Bocrú, Ymaell, Sarayià, Abdià,
1Par 4,20 E Simon engendrà Annon e Renà, e
1Par 1,3
e Malael, Gèrrech; 3 e Gèrech,
1Par 1,33
33 E Bidan engenrà Ephac, Èfer,
1Par 4,6
Naarà. 6 E Naarà anfentà Ozam,
1Par 2,3
de Sue cananita, so és a seber,
1Par 2,3
so és a seber, Her, Onam, Selà. E
1Par 4,21
los fills de Sellà, fill de Judà:
1Par 8,33
en Jerusalem e lurs frares. 33 E
1Par 5,23
dentrò a Senir e dentrò al munt de
1Par 8,22
fills de Semeth. 22 Jefan e
1Par 2,9
8 E Ethan engenrà Azarias. 9
1Par 2,18
Gèter asmelita. 18 E Caleb, fill de
1Par 2,21
e Urí angendrà Basalael. 21 E puys
1Par 2,24
para de Galaad. 24 E com fo mort
1Par 2,24
Calefs colgà’s ab Afinta. E
1Par 2,25
Ismael, qui era lo primer anfant de
1Par 4,1
VII. 4,Tit 1 Judes angendrà Fares,
1Par 2,5
fils de Judà V. 5 E Fares angenrà
1Par 11,11 hòmens de Daviu: Jesbaam, fill de
1Par 1,13
engenrà primerament Sidònem e
1Par 11,41 Geth, e Garech de Geth. 41 E Urias
1Par 1,15 Heteu, 14 Jebuseu, Amoreu, [*] 15 e
1Par 1,23
Jam, Abimael, Sabba, 23 Ofir,
1Par 4,41
ells aquí per aquells, per ço com
1Par 6,55
aqueles alçàrias e aquels mases qui
1Par 6,57
e Lempnan e los lurs masos qui
1Par 10,2
de Gelboe. 2 E com los feristeus s’
1Par 11,5
en la terra. 5 E aquells qui
1Par 12,19
-se contra Saüll, mas ell no s’
1Par 12,28
príncep de la casa de son para, n’
1Par 12,29
de Bengemín, frares de Judà, n’
1Par 12,30
Saüll. 30 E dels fills de Efraÿm n’
1Par 12,31
31 E del mix trip de Manasès n’
1Par 18,12
Edom en la val de Silves, e havia1Par 19,8
8 E com Daviu hac açò oyit, él
1Par 19,9
porta de la ciutat. E los reys qui
1Par 19,16
qui éran oltra lo flom. E Safat
1Par 21,5
hòmens portans aspasa, e hac-n’
1Par 21,19 Ornan jebuseu. 19 Ladonchs Daviu
1Par 21,27
en sa beyna, i ell tornà-l’
1Par 22,19
de la amistanse de nostro Senyor
1Par 23,4
Senyor XXIIII mília, e hac-n’
1Par 23,5
e de jutges VI mília, 5 e hac-n’
1Par 28,2
he aparalades totes las coses qui
1Par 29,5
les mans dels mestres. E si algú

SEVILLA: 1PAR

Hemath, con ell anà per axenplar son
Hemath, hach oyit que Daviu havia vensuda
Henaan, fill de Macà, e Josefat de Machan;
Henan, Achaalan e Anatothià 25 e Zepdarà e
Henan. Aquests fóran fills de Esell.
Hennan engenrà Chilon. E Jesí engendrà
Henoch; e Hanoch, Metuselem; e Matuselem
Henoch, [*] Aldaà. Tots aquests són fills
Hèpher, Teman e Astarí. Aquests són fills
Her, Onam, Selà. E Her era lo magor e fou
Her era lo magor e fou mal devant nostro
Her, qui fo para de Lechà, e Laadà, qui fo
Her angendrà Sis, e Cis engenrà Saüll, e
Hermon, cor ells éran fort molts. 24 E
Hèsber e Eliel 23 e Abdom e Jechit e Canan
Hesrom engendrà Geramael, Ram, Calubí. 10
Hesrom, pres muler qui era apellada Asubà,
Hesrom colgà’s ab la filla de Maquir,
Hesrom, Calefs colgà’s ab Afinta. E
Hesrom hac Abià per muler e angendrà de
Hesrom, engendrà primerament Ram e puys
Hesrom, Carmí, Hur, Subal. 2 Subal, de
Heszom e Hamule. 6 Zare engendrà Zamrí e
Hetemoní, príncep entre XXX; aquest levà
Heteu, 14 Jebuseu, Amoreu, [*] 15 e Heveu,
hetheu e Sabat, fill de Ullí; 42 e Dinà,
Heveu, Azacheu, Sineu, 16 Aradiu, Samareu,
Hevilà, Jobam [*]. 24 E Sem angendrà
hi atrobàran moltes bones pastures. 42 E
hi éran angir e antorn, 56 e donaren los
hi éran de prop, 58 Jèter e Tramó, ab los
hi foren acostats, qui persegían Seüll e
hi habitaven dixéran a David: –Tu no
hi combaté pas, car los prínceps falisteus
hi hach XXII mília. 29 E dels fills de
hi hac III º mília, cor gran partida de
hi hach XX mília DCCC i éran trop forts
hi hach XVIII mília, tots per lurs noms, e
hi XVIII mília hòmens. 13 E asteblí en
hi tramès Joab ab tota la host dels forts
hi éran venguts per aydar a ells astegéran
hi era príncep de la cavaleria de Adàdag,
hi dels fills de Judà CCC LXXX mília
hi anà e féu axí com a Gaad li havia dit a
hi. 28 Donchs mentinent que Daviu hac vist
hi sia dedins mesa e los vaxells qui són
hi de prebots e de jutges VI mília, 5 e
hi IIII mília portés e atretans qui
hi són nesesàries per adificar la casa, 3
hi ofer de grat, él complescha huy se mà e
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1Par 2,38
angendrà Obet, 38 Obet angendrà Hieu, Hieu angendrà Azarias, 39 Azarias
1Par 2,38
Obet, 38 Obet angendrà Hieu, Hieu angendrà Azarias, 39 Azarias angenrà
1Par 11,2
–Nós som ton os e te carn. 2 E hir e anans-de-hir, com Seül regnava
1Par 11,2
e te carn. 2 E hir e anans-de- hir, com Seül regnava encara sobre lo
1Par 4,15
E Caleph, fill de Sofonià, angendrà Hir e Elam e Nachne. Elam angenrà Senès.
1Par 1,54
Mabsar, 54 duc de Mediel, duch de Hiran. Aquests són los duchs de Edom.
1Par 14,1
les coses que ell havia. 14,Tit 1 Hiran, rey de Tir, tremès sos misatges a
1Par 1,42
Zarian, Jathan. E Dizsan engenrà His, Aram. 43 E aquets fóran los reys qui
1Par 5,1
per la magoria, mas donàran- ho als fills de Josep, qui era son germà,
1Par 6,49
per lo pobla de Israel, axí com ho havia menat Moysès, qui fo servesiall
1Par 12,17 mies mans, lo Déu de nostros pares ho vege e ho jutge. 18 E asperit complí
1Par 12,17
lo Déu de nostros pares ho vege e ho jutge. 18 E asperit complí Abisay, qui
1Par 17,23 confermada perdurablament. E fé- ho axí com tu has dit. 24 Lo teu nom
1Par 20,3
trenchats per mix e tresinats. Axí ho féu Deviu a totes las ciutats dels
1Par 21,6 Leví ne de Bengamín, per ço cor ell ho fera forsadament, lo menement del rey.
1Par 21,15
que ell la destrovia, nostro Senyor ho vehé e hac mercè sobra la granea del
1Par 22,11 casa al Senyor ton Déu, axí com ell ho ha parlat de tu. 12 Nostro Senyor do a
1Par 24,19
axí com lo Senyor Déu de Israell ho menà. 20 E Subael, fill de Jedià, era
1Par 28,8
tot lo pobla, e ara com lo meu Déu ho ou, vós gordats e ascrutats tots los
1Par 27,15 15 Lo XII príncep en lo XII mes era Hoaldià de Netofat, del linatga de
1Par 6,18
los fills de Caath: Aram, Yzar, Hobron, Oziell. 19 Aquests fóran fills de
1Par 24,13
e la XII, a Jasim, 13 e la XIII, a Hofà, e la XIIII, a Isbaal, 14 e la XV, a
1Par 6,49
de nostro Senyor, un sa feya lo holocaust sobre lo altar de la timiama en
1Par 16,40
nostro Senyor sobre l’altar de l’ holocaust contínuament, a matí e a vespre,
1Par 21,23
e yo doneré a ell bous per fer holocaust e arades per fer foch e forment
1Par 22,1
nostro Senyor, aquest altar és an holocaust en lo pobla de Israell. 2 E ell
1Par 21,26
un altar a nostro Senyor e oferí holocausts e sacrificis; e apellà nostro
1Par 16,2
Daviu hac complits d’oferir sos holocauts e ses ofertes, ell beneý lo
1Par 21,24
e depuys yo oferís [*] agradables holocauts. 25 Donchs Daviu donà a Ornan
1Par 21,29
que Moysès havia fet e [*] [d]ells holocauts éran en aquela tempestat en una
1Par 29,21
e l’endemà éls oferíran lurs holocauts, ço és a seber, M taurs e M
1Par 2,31 Jesí angendrà Sesau, Sesau engendrà Holý. 32 E Jadà, frara de Samay, engenrà
1Par 4,22
aquel qui féu astar lo soll e de l’ hom de Felsia, e Segur, Anant, los quals
1Par 5,9
an la terra que és sol ixent, là on hom entra an un desert e armitatga, entrò
1Par 9,28
vaxells éran guardats per nonbre e hom los prenia de ells a comta. 29 E
1Par 17,20 conegudes. 20 O, Senyor, no és nul hom senblant a tu, e no és altre Déu sinó
1Par 26,16
ponent, de prop la porta qui mena hom a la carrera de la pugada, e és aquí
1Par 27,32
avonclo de Daviu, era conseller e hom poderós e savi, hom ben letrat. Él e
1Par 27,32 era conseller e hom poderós e savi, hom ben letrat. Él e Jael, fill de
1Par 28,3
al meu nom, per ço com tu ést astat hom conbatador e has ascampada sanch.” 4
1Par 28,18
donà aur molt pur a l’altar en què hom cremava l’ansens, per ço que de
1Par 29,21
e ab tota la costuma que hom sol fer en tot Israel, molt largament.
1Par 7,18
se sor fo regina e anfentà un bel homa, so és, Abiàser, e depuys Moolà. 19
1Par 11,23
en temps de neu. 23 E él aucís un homa de Agipta, qui havia V coldos de
1Par 20,6
an Geth, en le quall era un homa [*] qui havia VI dits en cascuna mà,
1Par 22,9
e per aquesta rahó ell serà apellat homa de pau, e yo li deré pau e repòs tots
1Par 27,6
6 Aquest Beneas era molt fort homa antra XXX e era sobra XXX. E Zadap,
1Par 29,1
la habitació no és pas aparalada a homa, mas a Déu. 2 E yo ab totes mes
1Par 22,9
Mas lo fill qui nexerà de tu serrà home molt reposat, cor yo feré aquell
1Par 23,14
14 E los fills de Moysès, home de Déu, fóran nonbrats an lo trip de
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1Par 4,12
la ciutat de Naàs. Aquets són los
1Par 4,14
Artificis, cor aquí astaven los
1Par 4,42
Simeon anàran en lo munt de Sir D
1Par 5,18
E los fills de Rubèn e de Gad e los
1Par 5,18 conbatre, éran XLIIII mília DDCC LX
1Par 5,21
oveles e II mília àsens e C mília
1Par 5,24
Jeremià, Adonià, Jadiel, qui fóran
1Par 7,2
de Daviu XXII M DC, qui tots éran
1Par 7,4
e per lurs pobles molt forts
1Par 7,5
linatga de Ysachar éran molt forts
1Par 7,7
de ells fóran XXII mília XXXIII
1Par 7,11
de lur linatga, i éran molt forts
1Par 7,21
son fill, e Alet, son fill; e los
1Par 10,11 en lo temple de Dagon. 11 E con los
1Par 10,12
fet contra Saül, 12 los forts
1Par 11,10 Aquests són los prínceps dels forts
1Par 11,11
E aquest és lo nonbre dells forts
1Par 11,12
avonclo Eatoch, qui era entre tres
1Par 11,18
18 E levores anàran III forts
1Par 11,19
que yo bega la sanch de aquests
1Par 11,19 volch boura. E açò fahéran los tres
1Par 11,22
obres en Capsael. Él aucís dos
1Par 11,26
a la sua orella. 26 E los pus forts
1Par 11,32
fo Baraylà de Bacaron. 32 Los
1Par 12,1
de Cis; tots ells éran molt forts
1Par 12,8
com él se amagava en lo desert,
1Par 12,16 part de orient e devés ponent. 16 E
1Par 12,21
contra los ladres, cor tots éran
1Par 12,25 Dels fills de Simeon, VII mília [*]
1Par 12,27
de Aron e ab ell III º mília DCC
1Par 12,30
XX mília DCCC i éran trop forts
1Par 12,32
E dells fills de Ysachar, qui éran
1Par 12,32
a fer, fóran CC prínceps ab lurs
1Par 12,37
an conbatra fóran C XX mília
1Par 12,38 C XX mília hòmens. 38 Tots aquests
1Par 16,3
3 e departí a tots, aytenbé a
1Par 17,17
mi fet esgardabla sobra tots los
1Par 18,4
e VII mília cavalers e XX mília
1Par 18,5 de Sobà, mas Daviu vensé XXII mília
1Par 18,12
de Silves, e havia-hi XVIII mília
1Par 19,8
Joab ab tota la host dels forts
1Par 19,10
contra ell, ell alegí los pus forts
1Par 19,18
aucís dels asirienchs VII mília
1Par 19,18 mília hòmens de carretes e XL mília
1Par 21,5
per nonbre de mill mília e C mília
1Par 21,5 dels fills de Judà CCC LXXX mília
1Par 21,13 molt grans, que no an les mans dels
1Par 22,2
Israell. 2 E ell menà que tots los
1Par 22,2
ensems. E ell astablí de aquells
1Par 22,4
los quals los sidonienchs e los
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hòmens de Rahà. 13 Conès angendrà Othoniel
hòmens qui sabien fe los artificis. 15 E
hòmens. I éran los lurs prínceps Phalsias,
hòmens de la meytat dell trip de Manassès,
hòmens, qui tots axían a batalla, 19 e
hòmens. 22 E fo fort gran batalla de
hòmens forts e poderosos, e fóran duchs e
hòmens forts. 3 Aquests foren fills de
hòmens, sants a batalla, e fóran XXXVI
hòmens per combatre i éran per nonbra
hòmens. 8 Los fills de Bècher fóran
hòmens, e éran per nonbra de XVII mília e
hòmens de Get d’equèn auciéran aquells,
hòmens de Jabès-Galath hagéran oïyt dir
hòmens se levàran e preséran lo cors de
hòmens [*], los quals li agudàran a éser
hòmens de Daviu: Jesbaam, fill de
hòmens poderosos. 13 E aquest fou an Afís
hòmens per mix las tendas dels felisteus e
hòmens, cor éls han aportada a mi la aygua
hòmens molt forts. 20 Abisay, frare de
hòmens, ço és, Aziell e Moab, e él devellà
hòmens [*] fóran: Asaell, frare de Joab, e
hòmens del torrent de Gaas fóran Ab,
hòmens e nobles conbatedors, 2 e trèyan ab
hòmens molt forts e trop bons conbatedors
hòmens vengéran de Bengamín e de Judà al
hòmens molt forts e fóran fets prínceps en
hòmens qui éran molt forts a conbatra. 26
hòmens. 28 E Sadoc, qui era infant de
hòmens e anomenats en lur linatga. 31 E
hòmens molt savis e sabien conèxer tots
hòmens. Tots los altros trips los lurs
hòmens. 38 Tots aquests hòmens éran
hòmens éran conbatadors e esperegats [*]
hòmens com a fembres, un tortell de pan e
hòmens, Senyor Déus. 18 Què pot Daviu més
hòmens a peu, e asgarrà tots los cavalls
hòmens que ell havia. 6 E mès los cavalers
hòmens. 13 E asteblí en Edom defeniment,
hòmens. 9 E los fills de Amon axíran de
hòmens de tot lo pobla de Israell e anà
hòmens de carretes e XL mília hòmens de
hòmens de peu, e aucís Safat, príncep de
hòmens portans aspasa, e hac-n’hi dels
hòmens conbatadors. 6 Mas ell no nonbrà
hòmens. 14 Donchs nostro Senyor tremès
hòmens convertits de la terra de Israell
hòmens qui talasen péres ensems e que les
hòmens de Tir havían agustats a Daviu. 5 E
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1Par 23,3 amunt, e fóran trobats XXVIII mília hòmens. 4 E de aquests foren alets e
1Par 26,6
compayas, cor ells éran molt forts hòmens. 7 Donchs, los fills de Samaÿas
1Par 26,7
Obediel e Zabell; lurs frares fóran hòmens molt forts, so és, Eú e Sanisias. 8
1Par 26,8
e lurs frares fóran molt forts hòmens a servir, e fóran LXXII de Obedon.
1Par 26,9
e lurs frares fóran molt forts hòmens, i éran XVIII. 10 De los fills de
1Par 26,30
e Sabias e los lurs frares; fóran hòmens molt forts i éran M DCC. Aquests
1Par 26,31
fóran comtats e fóran atrobats hòmens molt forts en Jaser Galaad. 32 E
1Par 27,1
era cascun era sobra XXIIII mília hòmens. 2 Siboaam, fill de Sabdiel, era
1Par 27,2
e havia-hy sots ell XXIIII mília hòmens. 3 E era dels fils de Fares e
1Par 27,5
an la sua partida XXIIII mília hòmens. 6 Aquest Beneas era molt fort homa
1Par 27,7 havían an lur compaya XXIIII mília hòmens. 8 Samahoth de Zezaares era lo V
1Par 27,8
an la sua compaya XXIIII mília hòmens. 9 Lo VI príncep an lo VI mes era
1Par 27,9
an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 10 Lo VII príncep e lo VII mes era
1Par 27,10
an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 11 Lo VIII príncep en lo VIII mes
1Par 27,11
an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 12 Lo VIIII príncep en lo VIIII
1Par 27,12
an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 13 Lo X príncep en lo X mes era
1Par 27,13
an la sua compaya XXIIII mília hòmens. 14 Lo XI príncep en lo XI mes era
1Par 27,14
an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 15 Lo XII príncep en lo XII mes
1Par 27,15
an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 16 Sobre los trips de Israel, ço
1Par 1,39
Dizan. 39 E Joatan engendrà Horí, Honnan. E Temnà fo germà de Johatan. 40 E
1Par 29,18
pensa estia tostemps a la tua honor. 19 E dóna acabat cor a Salamó, mon
1Par 11,39 Aregaray; 39 e Èlzech de Amon, e Honoray de Berroch, escuder de Joab, fill
1Par 17,8
axí com u dels pus grans qui són honrats en terra. 9 I he donat loch al meu
1Par 1,39
Èser, Dizan. 39 E Joatan engendrà Horí, Honnan. E Temnà fo germà de Johatan.
1Par 17,5
en aquest die de huy, anans en tota horra, mudats los lochs del tebernacle, he
1Par 4,4
Godor [*] Èser; Èser angendrà Hossà e [*] Hur, qui era lo primer
1Par 12,14
los fills de Gat prínceps de la host; lo manor era sobre C cavalés e lo
1Par 12,21
forts e fóran fets prínceps en l’ host. 22 E vanían cascun dia a Daviu per
1Par 12,22
que fo fet gran nonbra, axí com host de Déu. 23 Aquest és lo nonbre dels
1Par 12,23
és lo nonbre dels prínceps de la host qui vengéran a Daviu con ell era an
1Par 12,36
a batalla, qui·s conbatían en la host, fóran XXXX mília. 37 E aquells qui
1Par 18,9
que Daviu havia vensuda tota la host de Adàdag, rey de Sobà, 10 ell tremès
1Par 18,15
de Servià, era sobra tota la sua host príncep. E Josefat, fill de Aliüd,
1Par 19,8
oyit, él hi tramès Joab ab tota la host dels forts hòmens. 9 E los fills de
1Par 19,9
axíran de defora e andresàran lur host de prop la porta de la ciutat. E los
1Par 19,18
peu, e aucís Safat, príncep de la host. 19 E com los servens de Adàdag
1Par 20,1
anar a batalla, Joab agustà la sua host e la forsa de la sua cavaleria e
1Par 25,1
1 Donchs Daviu e los mestres de la host departíran an lo servey els fills de
1Par 26,26
e conestables e duchs de la host, e fóran magoralls. 27 De les
1Par 27,3
príncep de tots los prínceps de la host en lo primer mes. 4 Achites Duch
1Par 27,4
lo qual governava una pertida de la host de XXIIII milés. 5 Beneas, fill de
1Par 27,34
E Joab era príncep de tota la host del rey. 28,Tit 1 Donchs Daviu
1Par 28,1
e los molt forts qui éran an la host de Jerusalem. 2 Com lo rey fo levat e
1Par 14,15
és axit per ço que ell destrua las hots dels faristeus. 16 Donchs Daviu féu
1Par 14,16 com Déus li havia menat, e ferí las hots dels feristeus de Gabeon entrò a
1Par 16,38
E Obedodom, fill de Edithun, e Hozà. 39 E stablí Sadoch lo prevera e sos
1Par 26,10
i éran XVIII. 10 De los fills de Hozà, ço és a saber, fills de Merarí, fo
1Par 26,11
aquests fóran fills e frares de Hozà, e fóran XIII. 12 E fóran departits
1Par 26,16
lo consell dels vells. 16 Sefinà e Hozà astàvan a la part devers soll ponent,
1Par 10,13
lo qual li havia menat e ell no hu havia pas gordat; e part tot açò, ell
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1Par 1,17 Luud, Aram. E Aram engendrà Hus,
1Par 18,1
a Daviu que ferí los feristeus e
1Par 20,4
e Safay, del linatga de Rafaÿm, e
1Par 17,10
meu pobla de Israell [*]. 10 [*] e
1Par 2,19 apellada Chayp e engendrà de aquela
1Par 2,20
e engendrà de aquela Hur. 20 E
1Par 2,50
50 Aquets fóran fills de Calef. E
1Par 4,1
angendrà Fares, Hesrom, Carmí,
1Par 4,4
[*] Èser; Èser angendrà Hossà e [*]
1Par 24,15 e la XVI, a Rimnet, 15 e la XVII, a
1Par 8,5
e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e Saphuà e
1Par 5,14
fills de Abidell, qui fo fill de
1Par 5,14
de Abidell, qui fo fill de Hurí,
1Par 1,10 Regmà engendrà Sabba e Dedan. 10 E
1Par 1,17
Luud, Aram. E Aram engendrà
1Par 8,39
de Assa: primer angenrat Ullam e
1Par 4,41
fóran destroÿts tro al dia de
1Par 4,43
aquí per aquels entrò al die de
1Par 5,26
e an aquí astan tro al die de
1Par 13,11
dentrò an aquest present dia de
1Par 17,5
lo pobla dentrò en aquest die de
1Par 28,7
e los meus jutgamens axí com fa
1Par 29,5
algú hi ofer de grat, él complescha
1Par 21,15
la destrovia e dix-li: –Basta,
1Par 20,4
en la qual ell aucís Sobocay de
1Par 1,21 Sàleph, Aselimoth, Jare, 21 Aduran,
1Par 1,45
E com fo mort Jobab, regnà per ell
1Par 1,46
la terra dels cananeus. 46 E morí
1Par 1,51
a ésser duchs en Edom e depuys no
1Par 6,33
33 Aquests són aquells qui
1Par 14,10
mà? E nostro Senyor dix-li: –Vé1Par 14,14 e nostro Senyor dix a Daviu: –Tu no
1Par 15,13
con nos ferí, per ço con no
1Par 27,2 compaya en lo primer mes, e havia1Par 29,15
axí com a onbra sobra terra e no
1Par 27,9
9 Lo VI príncep an lo VI mes era
1Par 2,3
fou mal devant nostro Senyor Déus,
1Par 2,6 engendrà Zamrí e Ethan e Eman, Cal
1Par 2,15
lo quint Meday, 15 lo VI Ason
1Par 7,5 éran molt forts hòmens per combatre
1Par 7,11
tots aquests fóran fills de Jadiel,
1Par 7,11
i éran prínceps de lur linatga,
1Par 11,20
de Joab, era príncep dels tres,
1Par 11,20
la sua lance contra CCC nafrats,
1Par 12,8
lur care era axí com a cara de lehó
1Par 12,30 de Efraÿm n’hi hach XX mília DCCC
1Par 15,19 portés. 19 E los cantós éran Hamar
1Par 17,13
13 E yo seré a ell an para
1Par 20,7
fóran fills de Rafaÿm en Geth [*]
1Par 21,16
nats caygéran anclinats an terra,
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Hul, Gòtor, Mòtoch. 18 E Arfaxath engendrà
humilià aquells, e pres Geth e les filles
humilià aquells. 5 Ell féu altra batalla
humilié tots los teus anemichs. Donchs yo
Hur. 20 E Hur angendrà Urí, e Urí angendrà
Hur angendrà Urí, e Urí angendrà Basalael.
Hur, qui fo primer, engenrà de Efrata
Hur, Subal. 2 Subal, de Requià, engendrà
Hur, qui era lo primer angenrat [*], para
Hur, e la XVIII, a Facès, 16 e la XIX, a
Huram. 6 Aquests foren fills de Adoch e
Hurí, Hurí fo fill de Jaïd, Jaïd fo fill
Hurí fo fill de Jaïd, Jaïd fo fill de
Hus engenrà Nomroch, e aquest comensà a
Hus, Hul, Gòtor, Mòtoch. 18 E Arfaxath
Hus lo segon e Elifalli lo ters. 40 E los
huy. E puys habitàran ells aquí per
huy. 5,Tit 1 Rubèn fo lo primer angenrat
huy. 6,Tit 1 Los fills de Levý fóran
huy. 12 E lavors Daviu temé nostro Senyor,
huy, anans en tota horra, mudats los lochs
huy.” 8 »Donchs ara, devant tot lo pobla,
huy se mà e ofira ço que volrà a nostro
huymés ces d’equí avant la tua mà. E l’
Huzach e Safay, del linatga de Rafaÿm, e
Huzal, Declà, 22 Hebal, Jam, Abimael,
Huzan, de la terra dels cananeus. 46 E
Huzan, e regnà per ell Adap, fill de
hy hac reys: duch de Termà, duch de Alvà,
hy astaven ab sos fills. Dels fills de
hy, cor yo liuraré aquells an la tua mà.
hy iràs pas, pertex-te de ells e vendràs
hy érats vós presens, e per ço com nós
hy sots ell XXIIII mília hòmens. 3 E era
hy ha neguna aturada. 16 O, Senyor nostro
Hyram, fill de Accès de Tachnà, e havia an
i él aucís-lo. 4 E él angenrà de Tamar,
i Daran; e axí fóran V. 7 E Zamrí engendrà
i lo VII David. 16 Les germanes de aquets
i éran per nonbra LXXXVII mília. 6 Los
i éran prínceps de lur linatga, i éran
i éran molt forts hòmens, e éran per
i ell levà la sua lance contra CCC
i ell era lo pus anomenat entra tots 21 e
i éran pus correns que cabirolls en les
i éran trop forts hòmens e anomenats en
i Asaf e Atan, sonans ab sembes de aram,
i ell serrà a mi an fil, e yo no tolré a
i dels seus serfs. 21,Tit 1 Setan se levà
i éran vestits de salicis. 17 E dix Daviu
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1Par 21,27
ell tornàs son coltell en sa beyna,
1Par 26,9
frares fóran molt forts hòmens,
1Par 26,30
frares; fóran hòmens molt forts
1Par 4,42 anàran en lo munt de Sir D hòmens.
1Par 7,23
vengéran que l’aconsolasen. 23
1Par 11,8
ella apellada «ciutat de David». 8
1Par 11,25
nomenat entre tres molt forts. 25
1Par 17,9
grans qui són honrats en terra. 9
1Par 17,12
astabliré lo regna de aquells. 12
1Par 20,2
féu-na fer una corona a si matex.
1Par 28,6
Senyor sobra lo pobla de Israel. 6
1Par 18,11
havia pres de les gens, axí com de
1Par 18,13 asteblí en Edom defeniment, sí que
1Par 12,3
Fàlec, fill de Asinod, e Bariachà e
1Par 5,21
e preséran CCC L mília oveles e
1Par 2,16
anfentà Abisay, Joab, Assael,
1Par 11,15
donà gran salut al seu pobla. 15 E
1Par 11,18 era a la porta! 18 E levores anàran
1Par 21,12
una, aquella que volràs: 12 o que
1Par 21,12
anemichs e tu fugiràs, o per cert
1Par 29,4
a la santa casa, 4 ço és,
1Par 7,1
Phuà, Jasup, Simaron, e axí són
1Par 9,24
portés devers alcuna part dels
1Par 9,26
un temps en altre. 26 E a aquests
1Par 23,5
de jutges VI mília, 5 e hac-n’hi
1Par 23,10 Lech e Zizà e Jaús e Banan; aquets
1Par 12,26
conbatra. 26 E dels fills de Leví,
1Par 21,20
hac regardat e vist l’àngell, e
1Par 23,12 e Ysaach e Hebron e Oziell, e fóran
1Par 26,17
e de la part devers agilló estaven
1Par 12,27
del linatga de Aron e ab ell
1Par 12,29 Bengemín, frares de Judà, n’hi hac
1Par 2,30
Sàlep, Ephaym. E Sàlep morí sens
1Par 2,32
E Gèster se morí que no hac
1Par 12,28 DCC hòmens. 28 E Sadoc, qui era
1Par 29,1
Salamó, mon fill, qui és ancara
1Par 4,9
he apelat axí, com l’he ab dolor
1Par 19,6
Emon vehéran que ells havían feta
1Par 27,24
no havia complit sobre açò, la
1Par 14,15
com tu oyiràs lo so de aquell qui
1Par 14,14
Senyor dix a Daviu: –Tu no hy
1Par 1,30
Abdeel, Basan, 30 Masmà, Dumà,
1Par 13,10
10 E nostro Senyor fo fortment
1Par 14,10
de consell nostro Senyor e dix:
1Par 26,29
29 Senias era sobra los fills de
1Par 1,28 aquest és Abraam. 28 Abram angenrà
1Par 1,34
fills de Secutà. 34 Abram angenrà
1Par 2,1
Israel: Rubèn, Simeon, Levý, Judà,
1Par 7,1
7,Tit 1 Aquests fóran fills de
1Par 26,5
lo quint, 5 e Mayell fo lo VI, e
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i ell tornà-l’hi. 28 Donchs mentinent
i éran XVIII. 10 De los fills de Hozà, ço
i éran M DCC. Aquests fóran sobra lo pobla
I éran los lurs prínceps Phalsias,
I él jach ab se muler, la qual consebé e
I ell adificà tot antorn la ciutat de
I ell era lo primer entra XXX, emperò ell
I he donat loch al meu pobla de Israell
I ell adificarà a mi cassa, e yo fermaré
I pres †lo pobla† de la ciutat. 3 E manàI ell ha dit a mi: “Salamó, ton fill,
Idomea e de Moab e dels fills de Amon, e
Idomeya serví Daviu. E nostro Senyor salvà
Ieu de Oth; 4 e Samaÿas de Gabaon, qui era
II mília àsens e C mília hòmens. 22 E fo
III. 17 Abigail anfentà Amasià, e fo pare
III dels XXX prínceps develàran a la pedra
III forts hòmens per mix las tendas dels
III anys haurà fam en la tua terra, o tres
III dies haurà pestilència e gran mort en
III mília talens d’aur de Ofir e VII
IIII. 2 Los fills de Tollà fóran aquests:
IIII vens, ço és, a levant e a ponent e a
IIII fills de Leví fou comenat tot lo
IIII mília portés e atretans qui cantàvan
IIII fóran fills de Semeý. 11 E Élech era
IIII e mília DC. 27 Johadà fo príncep del
IIII e fills qui éran ab ell, ells se
IIII e. 13 Los fills de Amram fóran Aron e
IIII e [*], là on era lo consell astaven
III º mília DCC hòmens. 28 E Sadoc, qui
III º mília, cor gran partida de ells
infans. 31 Ephaym engendrà Jesí, Jesí
infans. 33 Jonatan angendrà Phàled, Zizà.
infant de nobla joventut e príncep de la
infant e tenra, e la obra és gran e la
infentat. 10 E Jabès apellà e conech Déus
injúria a Daviu, Hamon e tot l’altra
ira de Déu vench sobra los fills de
irà en la subiranitat de los parers, e
iràs pas, pertex-te de ells e vendràs
Irasà, Hadad, Temà, 31 Jaür, Naphís,
irat contra Ozà e ferí a ell, per ço cor
–Iré yo contra los feristeus e liureràs tu
Isaart, e sos fills éran sobre les obres
Isach e Ismael. 29 Aquestes són les
Isach, e Ysach engenrà Isahú e Jacob, qui
Isachar, Zabulon, 2 Dan, Josep, Bengamín,
Isachar: Tollà, Phuà, Jasup, Simaron, e
Isachar fo lo VII, e Poŀlathí lo VIII; e
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1Par 1,34
angenrà Isach, e Ysach engenrà
1Par 10,14
mudà lo seu regna a Daviu, fill de
1Par 25,11
qui éran XII; 11 e la quarta, a
1Par 24,13
13 e la XIII, a Hofà, e la XIIII, a
1Par 4,7
de Naarà. 7 Halaà anfentà Sàrrech,
1Par 18,16
fill de Abitamar, éran preveres. E
1Par 1,28 és Abraam. 28 Abram angenrà Isach e
1Par 1,29
són les generacions de aquests:
1Par 2,25
aquella Assur, para de Tachue. 25
1Par 4,36 Jocebà e Asayà e Suchua e Adiell e
1Par 1,12
12 Pherusín, Casloÿm, e de aquests
1Par 5,2
pus fort de tots sos germans, e
1Par 25,14
qui éran XII; 14 e la VII, a
1Par 1,34
engenrà Isahú e Jacob, qui és dit
1Par 1,43
anans que hagesen reys los fills de
1Par 2,1
2,Tit 1 Aquests són los fills de
1Par 2,7 7 E Zamrí engendrà Achor, qui torbà
1Par 5,1
Rubèn fo lo primer angenrat fill de
1Par 6,38
era fill de Leví, qui era fill de
1Par 6,49
nostro Senyor Déus per lo pobla de
1Par 6,64
[*] XII ciutats. 64 E los fils de
1Par 9,2
e en las posecions dels fills de
1Par 10,1
se conbatéran contra los fills de
1Par 10,1
los fills de Israel, e los fills de
1Par 11,2
regnava encara sobre lo pobla de
1Par 11,2 qui manaves e remenaves lo pobla de
1Par 11,2
a tu: “Tu pexeràs lo meu pobla de
1Par 11,3
e primers nats del pobla de
1Par 11,4
4 Donchs, David e tot lo pobla de
1Par 12,38
Ysrael. E totes las romenilles de
1Par 15,14
la archa de nostro Senyor Déus de
1Par 16,40
la qual ell menà al pobla de
1Par 17,6
an tendes 6 ab tot lo pobla de
1Par 17,6
no parlé yo a u dels jutges de
1Par 19,17
a Daviu, ell ajustà tot lo pobla de
1Par 19,19
que éran sobrats per los fills de
1Par 26,30
Aquests fóran sobra lo pobla de
1Par 27,1
e del rey. 27,Tit 1 Los fills de
1Par 27,16 mília hòmens. 16 Sobre los trips de
1Par 28,5
de nostro Senyor sobra lo pobla de
1Par 29,6
e los pròmens dels trips de
1Par 29,10 dix: –Beneÿt ést tu, Senyor, Déu de
1Par 29,21
la costuma que hom sol fer en tot
1Par 29,25 axelsà Salomó sobre tot lo pobla de
1Par 29,26
Ysay, regnà sobre tot lo pobla de
1Par 29,27
en què ell regnà sobra lo pobla de
1Par 4,10 10 E Jabès apellà e conech Déus de
1Par 5,1
qui era son germà, aytanbé fill de
1Par 5,3
qui era lo primer angenrat de
1Par 5,17
e an los dies de Gereboam, rey de

SEVILLA: 1PAR

Isahú e Jacob, qui és dit Israel. 35 E
Isay. 11,Tit 1 E tot lo pobla de Israell
Isaý e a sos fills e a sos frares, qui
Isbaal, 14 e la XV, a Belgà, e la XVI, a
Iser, Am. 8 Chus engendrà Enòs, Sobohà e
Isfusan era ascrivà. 17 E Benaÿas, fill de
Ismael. 29 Aquestes són les generacions de
Ismael engenrà primerament Nabayot, e puys
Ismael, qui era lo primer anfant de
Ismiel e Banayà. 37 E Zizà fo fill de
isquéran los phalisteus. E aytenbé angenrà
isquéran de ell molts prínceps [*]. 3 E
Israalà e a sos fills e a sos frares, qui
Israel. 35 E Ezaú engendrà Eliphàs, Rauel,
Israel: Bala, fill de Baor; e lo nom de la
Israel: Rubèn, Simeon, Levý, Judà,
Israel e peccà en ledronici de vet (ço és,
Israel, mas, per ço com corrompé lo lit de
Israel. 39 E era Asaph, son frare, qui
Israel, axí com ho havia menat Moysès, qui
Israel donàran als levites ciutats ab lurs
Israel fóran los preveres e los fills de
Israel, e los fills de Israel fusquéran
Israel fusquéran als falisteus e caygéran
Israel, tu eras aquel qui manaves e
Israel. E nostro Senyor dix a tu: “Tu
Israel e tu seràs príncep sobra aquel.” 3
Israel vengéran al rey en Habron. E Daviu
Israel se n’anàran an Jerusalem, ço és,
Israel éran de un metex cor, que Deviu fos
Israel, 15 on los fills de Leví aportàran
Israel. 41 E aprés él, Heman e Ydicun e a
Israel. Donchs no parlé yo a u dels jutges
Israel, als quals yo havia menat que ells
Israel e pasà lo flom Gordà e vench contra
Israel, ells vengéran a Deviu e servíran a
Israel ultra lo flum Jordà, de la part
Israel, segons lur nonbre, qui fóran
Israel, ço és a seber, sobra los fills de
Israel. 6 I ell ha dit a mi: “Salamó, ton
Israel, los conestables e los senescals e
Israel nostro para, sens comensament e
Israel, molt largament. 22 E aquell die
Israel e donà a aquell se glòria de son
Israel. 27 E los dies en què ell regnà
Israel fóran XL anys: él regnà an Habron
Israell, e dix: –Tu, Senyor, qui ést
Israell; e axí no·l tenían axí com a
Israell, engendrà Enoch e Phanú, Esrom,
Israell. 18 E los fills de Rubèn e de Gad
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

9,Tit 1 Donchs tot lo pobla de
morí ansems. 7 E, com los de
Isay. 11,Tit 1 E tot lo pobla de
li agudàran a éser lo rey sobre tot
la paraula que él dix als fills de
e manaven qualque cosa los fills de
fos fet rey sobre tot lo pobla de
cor gran goix era a tot lo pobla de
a tota la compaya dells fills de
són romasos en totes las regions de
la paraula plach a tot lo pobla de
Donchs Daviu ajustà tot lo pobla de
untat en rey sobre tot lo pobla de
ell ajustà adonchs tot lo pobla de
la archa de nostro Senyor Déu de
la archa de nostro Senyor Déus de
tots los primers nats del pobla de
e louasen lo Senyor Déus de
de la sua bocha. 13 La sement de
aquell a Jacob en menement, e a
36 Beneÿt sia nostro Senyor Déus de
duch e giador del meu pobla de
9 I he donat loch al meu pobla de
altra és axí com lo teu pobla de
de les virtuts, aquel és lo Déu de
Daviu regnà sobre tot lo pobla d’
pus forts hòmens de tot lo pobla de
era astat vensut per los fills de
asirienchs fusquéran a lo pobla de
7 E aquest blastomà lo pobla de
1 Setan se levà contra lo pobla de
Daviu que ell nonbràs los fills de
defora, environà tot lo pobla d’
de aquells (ço és, dels fills d’
per què ell ferí lo pobla de
de nostro Senyor aucia los fills de
pastilència sobra tot lo pobla de
de Israell e moríran del pobla de
és an holocaust en lo pobla de
hòmens convertits de la terra de
adificàs una casa al Senyor Déu de
de son regna per sobra lo pobla de
que tu pusques governar lo pobla de
son fill, rey sobre lo pobla de
de ells, axí com lo Senyor Déu de
la part de defora per los fills de
fóran los prínceps dels fills de
que ell muntiplicaria lo pobla de
ira de Déu vench sobra los fills de
Daviu apellà tots los prínceps de

SEVILLA: 1PAR

Israell [*] la suma de aquells és ascrita
Israell qui habitaven en los camps vehéran
Israell se ajustà an Habron, e digéran a
Israell segons la paraula que él dix als
Israell. 11 E aquest és lo nonbre dells
Israell hagesen a fer, fóran CC prínceps
Israell. 39 E astegéran aquí ab Daviu per
Israell. 13,Tit 1 Daviu féu consell ab
Israell: –Si plau a vós e si la paraula
Israell e als preveres e als fills de
Israell. 5 Donchs Daviu ajustà tot lo
Israell, de Sider e de Agypta entrò alà on
Israell, tots vengéran per querer ell e,
Israell en Jerusalem, per ço que ells
Israell al loch qui és a ella aparalat, 13
Israell, axí com Moysès havia menat,
Israell e los conestables anàran per
Israell, 5 ço és, Asaph lo príncep,
Israell són los seus serfs e los fills de
Israell en perdurable covinensa. 18 E
Israell perdurablament.”» E tot lo pobla
Israell, 8 e yo fuy ab tu en qualque loch
Israell [*]. 10 [*] e humilié tots los
Israell? Una solla gent en terra, a la
Israell, e la casa de Daviu, son serfs,
Israell, e féu jutgament e justícia a tot
Israell e anà contra los sirihenchs, 11 e
Israell, ell tramès sos misatges e féu
Israell. E Daviu aucís dels asirienchs VII
Israell, e Jonatan, fill de Samaà, frare
Israell e ascomoch Daviu que ell nonbràs
Israell. 2 E Daviu dix a Joab e als
Israell, e despuys ell se’n tornà en
Israell). E fou trobat per nonbre de mill
Israell. 8 E Daviu dix a nostro Senyor:
Israell en totes lurs ciutats. Donchs,
Israell e moríran del pobla de Israell LXX
Israell LXX mília persones. 15 E nostro
Israell. 2 E ell menà que tots los hòmens
Israell fosen ajustats ensems. E ell
Israell. 7 E Daviu dix a Sellamó: –[*] de
Israell perdurablament.” 11 Donchs, mon
Israell e gordar la lix del Senyor ton
Israell, 2 e ajustà tots los prínceps [*]
Israell ho menà. 20 E Subael, fill de
Israell a enseyar e a jutgar éls. 30 Dels
Israell. 23 E Daviu no volch nonbrar
Israell axí com les astelles del cell. 24
Israell, e per açò lo nonbre de aquells
Israell e los duchs dels trips e los
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1Par 28,4
sanch.” 4 »Mas lo Senyor Déus de
1Par 29,23
e a tots plach, e tot lo pobla de
1Par 29,25
no la hac aytal que fos anans de
1Par 29,30
temps que pasàran desots ell, o en
1Par 16,16
a Abram, e lo seu sagrament fou a
1Par 12,40
E aquests qui éran de prop entrò a
1Par 13,2
e si la paraula que yo dich ben bé
1Par 24,11
Accès, e la VIII ª, a Abià, 11 e la
1Par 5,9
9 E habità an la terra que és sol
1Par 21,24
tu tot açò. 24 E lo rey dix a ell:
1Par 27,30 de Ysmaeel era sobra los camels. E
1Par 11,45
45 e Jadiell, fill de Semrí; e
1Par 7,34 fills de Sòmer fóran Achè e Noagà e
1Par 2,55
dels maestres qui astaven en
1Par 4,9
cosinees de Aral, fill de Aram. 9 E
1Par 4,9
frares, e la sua mara apelà-lo
1Par 4,10
com l’he ab dolor infentat. 10 E
1Par 10,12
de sos fills e portàran aquells an
1Par 10,12
e soterràran los osos de aquells an
1Par 10,12
Jabès, desots un roura qui era an
1Par 10,11 de Dagon. 11 E con los hòmens de
1Par 5,13
VII: Macael, Mosoŀlan, Sebe, Jarè,
1Par 7,23
que l’aconsolasen. 23 I él
1Par 8,19
Eslias e Joab, fill de Ephal, 19 e
1Par 24,17 la XX, a Hazchizel, 17 e la XXI, a
1Par 11,46
e Josicay, fill de Elnaen; e
1Par 2,22 de ella Segub. 22 E Segub engendrà
1Par 1,34
Isach, e Ysach engenrà Isahú e
1Par 16,13
són los seus serfs e los fills de
1Par 16,17
fou a Issach. 17 E asteblí aquell a
1Par 3,16 quart Seŀlum. 16 Johaquim angenrà
1Par 3,17
angenrà Jaconias e Sedesias. 17 E
1Par 1,19
19 E Hèber engenrà dos fills:
1Par 24,27
de Merarí fóran Osiam e Seení e
1Par 2,28
Àchac. 28 Onam angendrà Semey,
1Par 2,32
Sesau, Sesau engendrà Holý. 32 E
1Par 27,21 de Manasès en Galaad era príncep
1Par 5,24
Jessí, Ebell, [*] Jeremià, Adonià,
1Par 7,6
de Bengamín éran Bela e Bèther e
1Par 7,11
11 tots aquests fóran fills de
1Par 7,10
XXII mília e CC. 10 Los fills de
1Par 11,45
fill de Bacham de Amer; 45 e
1Par 12,20 trip de Manasès Ednàs e Jozebelat e
1Par 23,8
8 Fills de Leedan, fóran prínceps
1Par 2,47 e Tezez. E Haram engendrà Joser. 47
1Par 15,18
e Ben e Jeriel e Semiramoch e
1Par 27,32
e savi, hom ben letrat. Él e
1Par 4,16 e Nachne. Elam angenrà Senès. 16 E
1Par 16,5
a ell. Astablí Ahiell e Semamoch e
1Par 23,19
fo lo primer; Amarias fo lo segon;

SEVILLA: 1PAR

Israell ha mi alet de tota la casa de mon
Israell obaiý a ell. 24 E tots los
Israell. 26 Donchs Daviu, fill de Ysay,
Israell o an tots los regnes de les
Issach. 17 E asteblí aquell a Jacob en
Issachar e Zabulon e a Naptalín aportàvan
ix de nostro Senyor Déus, nós tremetam a
IX ª, a Jezú, e la X ª, a Sechanià, 12 e
ixent, là on hom entra an un desert e
–Ja no serrà axí, anans te’n donaré
Jaadias de Meronath era sobra los àsens.
Jaasèn, frare de Toach; 46 e Eliell de
Jabà e Aram. 35 Los fills de Hèben, son
Jabés en los tebernacles. Aquestes són les
Jabès emperò fo millor e pus nobla que
Jabès e dix: –Per ço l’he apelat axí, com
Jabès apellà e conech Déus de Israell, e
Jabès, e soterràran los osos de aquells an
Jabès, desots un roura qui era an Jabès, e
Jabès, e degunàran set dies. 13 Donchs
Jabès-Galath hagéran oïyt dir açò, ço és a
Jacan, Say, Hèber. 14 Aquests fóran fills
jach ab se muler, la qual consebé e
Jachim e Zebrí e Zaudí 20 e Elionay e
Jachim, e a la XXII, a Gamul, 18 e la
Jachinà de Moab, e Ebell [*], e Jasaell de
Jachir, e poseý XXIII ciutats en la terra
Jacob, qui és dit Israel. 35 E Ezaú
Jacob són los seus alets. 14 Cor ell és lo
Jacob en menement, e a Israell en
Jaconias e Sedesias. 17 E Jaconies
Jaconies angendrà Assur, Salatiell, 18
Jactan, Fàllech, e en los dies de Fàlech
Jacur e Hebrí. 28 E Moolí, fill de
Jadà; Semey angendrà Nadap, Abisur. 29
Jadà, frara de Samay, engenrà Gèter,
Jaddó, fill de Zacarias; sobra los fills
Jadiel, qui fóran hòmens forts e
Jadiel, los tres. 7 Fills de Bella éran
Jadiel, i éran prínceps de lur linatga, i
Jadiell fóran Balan e Jeús, Bonramín e
Jadiell, fill de Semrí; e Jaasèn, frare de
Jadiell e Michaell e Josabad e Eliú e
Jadiell e Serram e Joell, aquests tres. 9
Jadon angendrà Règon, Jotan, Jerum, Phale,
Jael e Anay e Eliap e Beneÿas e Masias e
Jael, fill de Hachamon, éran ab los fills
Jaell engendrà Zib e Siphà e Serià e
Jaell e Machachias e Eliap e Beneÿas e
Jaell, lo ters; Jetran, lo quart. 20 Los
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1Par 7,32 para de Bazarich. 32 Hèber angenrà
1Par 1,4
[*]; 4 [*] Nohè; e Noè, Sem, Cam e
1Par 1,5
Nohè; e Noè, Sem, Cam e Jàfet. 5 E
1Par 12,4 lo pus fort entra XXX; e Jeremias e
1Par 5,14
fo fill de Hurí, Hurí fo fill de
1Par 5,14
fill de Hurí, Hurí fo fill de Jaïd,
1Par 29,8
de [*] nostro Senyor per la mà de
1Par 15,20
e Zacaries e Oriell e Santamoch e
1Par 1,35 Ezaú engendrà Eliphàs, Rauel, Jaús,
1Par 1,22 21 Aduran, Huzal, Declà, 22 Hebal,
1Par 2,43
angendrà Corè, Tayphú, Ràcom,
1Par 2,44
Corè, Tayphú, Ràcom, Jamma. 44
1Par 7,8
e Joàs e Aliàtser e Elionay e
1Par 4,24
aquí. 24 Simeon engenrà Namien,
1Par 1,5
angenrà Gòmer e Magod, e Maday,
1Par 1,7
Asenech e Erifan e Chogotmà. 7 E
1Par 5,12
camp, e aprés ell habità Saphan. E
1Par 3,7
Elizamà, 7 Elifàlech, Nogo, Nàget,
1Par 4,24
engenrà Namien, Jamsim, Jarip,
1Par 1,20
Elmodach, Sàleph, Aselimoth,
1Par 5,13
VII: Macael, Mosoŀlan, Sebe,
1Par 4,18
qui era apellada Judayà, enfentà
1Par 7,2
Tollà fóran aquests: Ozí, Raphayà,
1Par 4,24 24 Simeon engenrà Namien, Jamsim,
1Par 8,27
26 Samragí e Seccorià [*] 27 e
1Par 6,78
delà al trip de Rubèn, Bòzor e
1Par 11,46
e Jachinà de Moab, e Ebell [*], e
1Par 12,3
Joaber, fills de Maàs de Gebach, e
1Par 26,31 fóran atrobats hòmens molt forts en
1Par 23,20
de Uriell: Michà fou lo primer;
1Par 14,6
e Elifàlech 6 e Maga e Nàfrig e
1Par 11,44 44 e Aziàs de Asteroch; e Sammà e
1Par 24,23
son fill, ço és, Amasias, lo segon;
1Par 24,12
12 e la XI, a Liezab, e la XII, a
1Par 27,31 Meronath era sobra los àsens. 31 E
1Par 7,33 sor. 33 [*] foren Fesech e Camaal e
1Par 8,16
e Aroth e Dar 16 e Michael e
1Par 7,1
fills de Isachar: Tollà, Phuà,
1Par 26,2
fo lo segon, e Sabadias lo ters, e
1Par 6,21
para de Azara, Azara fou para de
1Par 1,42
42 E Àser engenrà Balaam, Zarian,
1Par 16,19
la terra de la vostra haretat.” 19
1Par 2,45
angendrà Maon, Maon angendrà
1Par 1,31
Dumà, Irasà, Hadad, Temà, 31
1Par 1,35 35 E Ezaú engendrà Eliphàs, Rauel,
1Par 23,10 E los fills de Semeý: Lech e Zizà e
1Par 23,11
era lo primer e Zizà lo segon; e
1Par 8,8
regió de Moab depuys que ell lexà
1Par 16,6
les senbes. 6 E astablí Banayà e
1Par 3,6
fóran de Betsabé, filla de Amiel. 6

SEVILLA: 1PAR

Jafalat e Sòmer, Rothan e Suà, lur sor. 33
Jàfet. 5 E Jàfet angenrà Gòmer e Magod, e
Jàfet angenrà Gòmer e Magod, e Maday,
Jahiell e Johanan e Zepdap de Gader 5 e
Jaïd, Jaïd fo fill de Galaad, Galaad fo
Jaïd fo fill de Galaad, Galaad fo fill de
Jaiel de Gerson. 9 Tot lo pobla s’elegrà
Jaiell e Aní e Eliap e Maasias e Baamias
Jalam, Corè. 36 Eliphats engenrà Teman,
Jam, Abimael, Sabba, 23 Ofir, Hevilà,
Jamma. 44 Jamma engendrà Sàraam, para de
Jamma engendrà Sàraam, para de Jerchaam,
Jamrí e Germoth, Abià e Amathoth e
Jamsim, Jarip, Jara, Saül. 25 E Seŀlum fou
Janan e Tubal, Mòsoch, Tiràs. 6 E Gòmer
Janan angenrà Elizà e Tharsis e Sichim e
Janay e Saffà habitàran an Bassan. 13 Los
Japhie, 8 Elizamà, Ebedè, Elifàlech.
Jara, Saül. 25 E Seŀlum fou fill de Saül,
Jare, 21 Aduran, Huzal, Declà, 22 Hebal,
Jarè, Jacan, Say, Hèber. 14 Aquests fóran
Jàrech, qui fo para de [*] Zochó. Zochó
Jariell, Jemay, Jebsom, Samuel; e fóran
Jarip, Jara, Saül. 25 E Seŀlum fou fill de
Jarsià e Elià e Zechí, fills de Joram. 28
Jasa [*] 79 e Cadamoth e Mifalath [*]. 80
Jasaell de Masabià. 12,Tit 1 Aquets
Jasaell e Fàlec, fill de Asinod, e
Jaser Galaad. 32 E lurs frares, qui éran
Jasià, lo segon. 21 Los fills de Merarí
Jasie 7 e Elisamà e Balidà e Ebàlet. 8 E,
Jasiell, fill de Bacham de Amer; 45 e
Jasiell, lo ters; Zechinon, lo quart. 24
Jasim, 13 e la XIII, a Hofà, e la XIIII, a
Jasís de Agaren era sobra los bous. Tots
Jassà; aquests fóran fills de Elfas. 34
Jassà e Joà e Filri e Barayà. 17 [*] 18 E
Jasup, Simaron, e axí són IIII. 2 Los
Jatanaell lo quart, 3 e Achilam fo lo
Jatcrý. 22 Aquests són los fills de Caath:
Jathan. E Dizsan engenrà His, Aram. 43 E
Jatsia açò que ells fosen pochs per nonbre
Jatsur. 46 Efè, concupina de Calefs, e
Jaür, Naphís, Cedma. [*] 32 E Abram
Jaús, Jalam, Corè. 36 Eliphats engenrà
Jaús e Banan; aquets IIII fóran fills de
Jaús e Banan no hagéran molts fills e per
Jausim e Berà, ses mulers, 9 cor ell
Jaziell, los preveres, al cantar
Jebar, Elizamà, 7 Elifàlech, Nogo, Nàget,
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Ozí, Raphayà, Jariell, Jemay,
Joab e Sebià e Moosà e Moolim 10 e
n’anàran an Jerusalem, ço és, an
Senyor estava prop la era de Ornan
a nostro Senyor en la erra de Ornan
hac ell axoyit en la era de Ornan
primerament Sidònem e Heteu, 14
ell dix: –Aquel qui primer ferrà lo
Jefan e Hèsber e Eliel 23 e Abdom e
fo depertida la terra [*]. 20 E
Etan e de Jesrael e de Jesemà e de
ho menà. 20 E Subael, fill de
e Samayrath, fills de Semeth. 22
angenrà Enoch, e Enoch angendrà
Gerson e Gehieli. 22 E los fills de
Jozà, fill de Amatià; 35 e Joell e
e Elifalu e Macenias e Bededom e
E Jesur pres Aram e los castells de
aquests: Ozí, Raphayà, Jariell,
de Hèben, son frara, foren Sufà e
[*] Màlech e Tarà. 42 E Azà engenrà
Zizà. Aquests són los fills de
los fills de Neptalín era príncep
e Gadalti e Romenchi e Àzer e
44 Jamma engendrà Sàraam, para de
fill de Asanà; 8 e Jobanià, fill de
perentia: Èpher, Jessí, Ebell, [*]
qui era lo pus fort entra XXX; e
Joan lo vuit e Elzedap lo nou 13 e
de Musí foren [*] Moli e Èder e
lo ters, 10 e Asiasmanà lo quart,
22 E Ysaans e Salamoch [*]. 23 E
de Toach; 46 e Eliell de Manín, e
orda meséran Zacarias e Ben e
Bechà e Mathanià, Oziel, Subuell,
frares, qui éran XII; 22 e la XV, a
fills de Musí fóran Meolí, Àder e
de Dan era príncep Ezriel, fill de
de la filla d’Ebitalil, lo VI è
seber, de CC XX. 7 E dells fills de
47 Jadon angendrà Règon, Jotan,
set anys e sis mesos, e regnà an
5 David angenrà aquests fills en
Senyor Déus, la qual féu Selamó en
las mans de Nabuchadenasor Judà e
Salamó hach adificat lo templa en
compayes, los quals habitàran an
e habitàran devant lurs frares en
e los nathaneus. 3 E astegéran an
devant la regió de sos frares en

SEVILLA: 1PAR

Jebsom, Samuel; e fóran prínceps per les
Jebús e Selquià e Meri; aquests són los
Jebús, un éran los gebuseus, qui habitaven
jebuseu. 16 E Daviu lavà los ulls e vehé
jebuseu. 19 Ladonchs Daviu hi anà e féu
jebuseu, él sacrificà aquí sacrificis. 29
Jebuseu, Amoreu, [*] 15 e Heveu, Azacheu,
Jebuseu, aquel serà príncep e duch.
Jechit e Canan 24 e Henan, Achaalan e
Jectan angendrà Elmodach, Sàleph,
Jedebès, e lur germana havia nom Asafiní.
Jedià, era príncep dels fills de Leví qui
Jefan e Hèsber e Eliel 23 e Abdom e Jechit
Jèfar, Sodab, Ardon. 19 E com fo morta
Jehieli, Zacrí e Joell, son frara, sobra
Jehu, fill de Josabiè, qui fo fill de
Jeiel, los quals éran portés. 19 E los
Jeïr e Canat e los carrés de LXX ciutats;
Jemay, Jebsom, Samuel; e fóran prínceps
Jennà e Seŀles e Amanà. 36 Los fills de
Jerà; e Arà, Amalaach e Zamoch e Zamrí, e
Jeramel. 34 Sesan no hac fills e hac
Jeramuth, fill de Oziel; 20 sobre los
Jerbecasa, Moloti, Etir e Masioth. 5 Tots
Jerchaam, Ràcom angendrà Semey. 45 Semey
Jereboà; e Ezelà, de Ozí, fill de Mochorí;
Jeremià, Adonià, Jadiel, qui fóran hòmens
Jeremias e Jahiell e Johanan e Zepdap de
Jeremias lo deu, Abachamà lo onze. 14
Jeremich. 24 Aquests fóran los fils de
Jeremies lo cinc, 11 Cetey lo sis, Euel lo
Jerian, son fill, ço és, Amasias, lo
Jeribay, e Josicay, fill de Elnaen; e
Jeriel e Semiramoch e Jael e Anay e Eliap
Jerimoth e Hananies e Hanam, Eliatha e
Jerimoth e a sos fills e a sos frares, qui
Jerimuth. Aquests fóran fills de Leví
Jeroam. Aquests fóran los prínceps dels
Jerram, qui nasch de Eglà, muler sua. 4
Jerson fo príncep Joell, e sos frares, ço
Jerum, Phale, Efà, Sàaf. 48 Maahà,
Jerusalem XXXIII anys. 5 David angenrà
Jerusalem: Samaà, Sobab, Natan, Salamon;
Jerusalem. 11 E Azarias engendrà Amasias,
Jerusalem, lavòs Josadech exí d’equí. 16
Jerusalem, e astave cascú segons son orda
Jerusalem. 29 En Gabeon habitaren
Jerusalem e lurs frares. 33 E Her angendrà
Jerusalem dels fills de Judà e dels fills
Jerusalem [*]. 39 Ner angenrà Cis, Cis
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1Par 11,4
1Par 14,3
1Par 14,4
1Par 15,3
1Par 18,7
1Par 19,15
1Par 20,1
1Par 20,3
1Par 21,4
1Par 21,15
1Par 21,16
1Par 23,25
1Par 28,1
1Par 29,27
1Par 4,17
1Par 11,11
1Par 1,32
1Par 25,24
1Par 4,3
1Par 2,31
1Par 2,31
1Par 4,20
1Par 12,6
1Par 24,25
1Par 24,25
1Par 24,21
1Par 25,3
1Par 1,32
1Par 8,3
1Par 9,12
1Par 4,3
1Par 7,3
1Par 5,24
1Par 2,23
1Par 3,2
1Par 3,18
1Par 6,58
1Par 7,37
1Par 1,41
1Par 23,19
1Par 1,32
1Par 7,10
1Par 10,8
1Par 3,21
1Par 3,21
1Par 4,42
1Par 12,6
1Par 24,11
1Par 17,11
1Par 21,8

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

lo pobla de Israel se n’anàran an
[*]. 3 E pres altres mulers en
dells fills qui nasquéran a ell an
adonchs tot lo pobla de Israell en
de Adàdag e portà aquells an
an la ciutat, e Joab se’n tornà an
e asagà Rabat, e Daviu astava an
se’n tornà ab tot lo seu pobla en
e despuys ell se’n tornà en
nostro Senyor tramès son àngell an
en sa mà, e tenia’l girat contra
al seu pobla [*] e habitació en
molt forts qui éran an la host de
él regnà an Habron VII anys, e en
e Gaalon; engenrà Mariasà, Machí e
nonbre dells forts hòmens de Daviu:
Samran, Jetsan, Midan, Jesmadun,
qui éran XII; 24 e la XVII, a
litnatge de Etan e de Jesrael e de
sens infans. 31 Ephaym engendrà
infans. 31 Ephaym engendrà Jesí,
e Renà, e Hennan engenrà Chilon. E
e Safatià de Harach, 6 e Elearià e
fo Samir, 25 lo frare de Michà fo
frare de Michà fo Jesià, e fill de
e dels fills de Amram [*]. 21 E
fills de Yditun fóran Golias [*] e
sua, Samran, Jetsan, Midan,
3 E los fills de Bale fóran Addar e
e Maasià, fill de Adiell, fill de
Aquest és lo litnatge de Etan e de
3 Aquests foren fills de Ozí:
de la casa de lur perentia: Èpher,
ciutats en la terra de Galaad. 23 E
de Maachà, fila de Tolomeu, rey de
18 Melequiram, Fadaayà, Seneg,
lurs masos qui hi éran de prop, 58
e Sobor e Hador e Sammà e Salusà e
E Dizson engenrà Matan, e Seban, e
fo lo segon; Jaell, lo ters;
qui era concupina sua, Samran,
Los fills de Jadiell fóran Balan e
e atrobàran Saül e sos fills, qui
angendrà Falatias, Falatias angenrà
Falatias angenrà Jezehias,
Raphaÿas, Oziel, qui éran fills de
e Jesià e Asraell e Joèser e
la VIII ª, a Abià, 11 e la IX ª, a
tos dies que tu vatges a tos pares,
trop règeument, com yo he fet açò.

SEVILLA: 1PAR

Jerusalem, ço és, an Jebús, un éran los
Jerusalem e angenrà fills e files. 4
Jerusalem: Samnà e Soab e Natan e Salamó 5
Jerusalem, per ço que ells aportasen la
Jerusalem. 8 E pres atrasí de Sabat e de
Jerusalem. 16 E com lo asiriench vehé que
Jerusalem com Joab ferí Rebat e destroví
Jerusalem. 4 Aprés aquesta cosa, ell hac
Jerusalem, 5 e donà a Deviu lo nonbra de
Jerusalem, per ço que ell lo destrovís, e
Jerusalem. E ell e los primés nats
Jerusalem perdurablament. 26 No serà de l’
Jerusalem. 2 Com lo rey fo levat e astech
Jerusalem, XXXIII anys. 28 Él morí an bona
Jesbà, para de Estamó. 18 E la sua mara,
Jesbaam, fill de Hetemoní, príncep entre
Jesbosch, Sue. E Getsan engendrà Saba,
Jesbotase e a sos fills e a sos frares,
Jesemà e de Jedebès, e lur germana havia
Jesí, Jesí angendrà Sesau, Sesau engendrà
Jesí angendrà Sesau, Sesau engendrà Holý.
Jesí engendrà Joech e Bensoch. 21 Aquests
Jesià e Asraell e Joèser e Jezraam de
Jesià, e fill de Jesià, Sacharias. 26
Jesià, Sacharias. 26 Fills de Merarí foren
Jesias era príncep dels fills de Tobias.
Jesias e Sabias e Machanàs, e fóran [*]
Jesmadun, Jesbosch, Sue. E Getsan engendrà
Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e Saphuà e Huram. 6
Jesrà, fill de Mosoŀlom, fill de
Jesrael e de Jesemà e de Jedebès, e lur
Jesrayà; e de aquests nasquéran aquests:
Jessí, Ebell, [*] Jeremià, Adonià, Jadiel,
Jesur pres Aram e los castells de Jeïr e
Jesuri; lo quart Adonias, fill de Egich, 3
Jetemià, Samà, Nedennà. 19 Fadaquià
Jèter e Tramó, ab los seus masos e ab les
Jethan e Betan. 38 E los fills de Bèrech
Jetran, Caran. 42 E Àser engenrà Balaam,
Jetran, lo quart. 20 Los fills de Uriell:
Jetsan, Midan, Jesmadun, Jesbosch, Sue. E
Jeús, Bonramín e Ahot e Channà, Jochtan e
jèyan morts en lo munt de Gelboe. 9 E con
Jezehias, Jezehias angendrà Rafahias,
Jezehias angendrà Rafahias, Rafahies
Jezí, 43 e destrovíran e auciéran tots
Jezraam de Caray, 7 e Yorlam e Sabadià,
Jezú, e la X ª, a Sechanià, 12 e la XI, a
jo susitaré la tua sement aprés tu, la
Jo·t prech que tu tolges lo peccat de ton
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1Par 8,16
1Par 2,16
1Par 2,54
1Par 8,9
1Par 8,18
1Par 11,6
1Par 11,8
1Par 11,20
1Par 11,26
1Par 11,39
1Par 18,15
1Par 19,8
1Par 19,10
1Par 19,12
1Par 19,14
1Par 19,15
1Par 20,1
1Par 20,1
1Par 21,2
1Par 21,3
1Par 21,4
1Par 21,4
1Par 26,28
1Par 27,7
1Par 27,24
1Par 27,34
1Par 12,3
1Par 26,4
1Par 18,17
1Par 9,12
1Par 27,5
1Par 12,12
1Par 3,24
1Par 3,15
1Par 6,9
1Par 6,10
1Par 3,15
1Par 3,12
1Par 7,8
1Par 27,28
1Par 1,39
1Par 1,44
1Par 1,45
1Par 1,23
1Par 9,8
1Par 14,5
1Par 4,36
1Par 7,10
1Par 8,14
1Par 4,20

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

Aroth e Dar 16 e Michael e Jassà e
Abigalil. Servià anfentà Abisay,
Neofasí, de la corona de la casa de
cor ell angenrà de Hedes, sa muler,
17 [*] 18 E Gesemari e Eslias e
aquel serà príncep e duch. Donchs,
tot antorn la ciutat de Ameŀló, e
molt forts. 20 Abisay, frare de
hòmens [*] fóran: Asaell, frare de
e Honoray de Berroch, escuder de
e justícia a tot lo pobla. 15 E
Daviu hac açò oyit, él hi tramès
a una part, an un camp. 10 E con
contra los fills de Amon, 12 cor
ell e so qui li plau. 14 Donchs
e·ntràran-se’n an la ciutat, e
que·lls reys solen anar a batalla,
e Daviu astava an Jerusalem com
fills de Israell. 2 E Daviu dix a
nonbre a mi que yo·ll sàpia. 3 E
del rey val més que la paraula de
de Joab, e obtench açò. E com
de Sis, e Abner, fill de Ner, e
era lo quart mes Asaell, frare de
com les astelles del cell. 24 E com
fill de Beneÿas, e Abiatar. E
Bengamín, 3 era príncep Abiàcer e
engenrat, e Josudap lo segon, e
era ascrivà. 17 E Benaÿas, fill de
nostro Senyor. 12 E Adayà, fill de
de XXIIII milés. 5 Beneas, fill de
11 Cetey lo sis, Euel lo set, 12
angenrà Courà, Eliap, Phelià, Acub,
Josias. 15 Josias engenrà lo primer
engenrà Atzarias, Atzarias angendrà
Atzarias angendrà Joannàs. 10
engenrà lo primer Joannan, lo segon
Johàs. 12 E Amasias, fill de
fills de Bècher fóran Zamichàs e
figeras qui éran en los camps, e
Anà, Dizon, Èser, Dizan. 39 E
44 E morí Bàlach, e regnà per ell
de Sare, de Bosrà. 45 E com fo mort
Abimael, Sabba, 23 Ofir, Hevilà,
fill de Abdayià, fill de Asanà; 8 e
Samnà e Soab e Natan e Salamó 5 e
fo fill de Oziell; 36 e Ehonay e
e Jeús, Bonramín e Ahot e Channà,
los habitadors de Geth. 14 E
engenrà Chilon. E Jesí engendrà

SEVILLA: 1PAR

Joà e Filri e Barayà. 17 [*] 18 E Gesemari
Joab, Assael, III. 17 Abigail anfentà
Joab e la meytat del repòs de Sereray, 55
Joab e Sebià e Moosà e Moolim 10 e Jebús e
Joab, fill de Ephal, 19 e Jachim e Zebrí e
Joab, fill de Servià, anà primer e fo fet
Joab bastí tota la altra part de la
Joab, era príncep dels tres, i ell levà la
Joab, e Aleanan, frare de son avonclo, de
Joab, fill de Servià; 40 e Yràs de Geth, e
Joab, fill de Servià, era sobra tota la
Joab ab tota la host dels forts hòmens. 9
Joab hac entès e vehé que la batalla seria
Joab dix: –Si los sirienchs vensen a mi,
Joab e lo pobla qui era ab ell anàran
Joab se’n tornà an Jerusalem. 16 E com lo
Joab agustà la sua host e la forsa de la
Joab ferí Rebat e destroví aquella. 2 E
Joab e als prínceps dels pobles: –Anats e
Joab respòs: –Nostro Senyor crescha lo teu
Joab, e obtench açò. E com Joab axí
Joab axí defora, environà tot lo pobla d’
Joab, fill de Servià. Tots aquests
Joab, e Zabadias, son fill, era aprés de
Joab, fill de Servià, hac ells comensats a
Joab era príncep de tota la host del rey.
Joaber, fills de Maàs de Gebach, e Jasaell
Joachà fo lo ters, e Sachar lo quart, e
Joadè, era sobre sells de les legions dels
Joadem, fill de Phazor, fill de Melquià, e
Joadès, lo prevera, era duch de la tersa
Joan lo vuit e Elzedap lo nou 13 e
Joanan, Dalayà, Anan, e són VII. 4,Tit 1
Joannan, lo segon Joaquim, lo terçhs
Joannàs. 10 Joannàs engenrà Anarias.
Joannàs engenrà Anarias. Aquest fo prevera
Joaquim, lo terçhs Sedesies, lo quart
Joàs, lo qual angenrà Atzaries, e Atzaries
Joàs e Aliàtser e Elionay e Jamrí e
Joàs era sobre las cambres on astava l’
Joatan engendrà Horí, Honnan. E Temnà fo
Jobab, fil de Sare, de Bosrà. 45 E com fo
Jobab, regnà per ell Huzan, de la terra
Jobam [*]. 24 E Sem angendrà Arphaxath,
Jobanià, fill de Jereboà; e Ezelà, de Ozí,
Jobequech e Ellziú e Elifàlech 6 e Maga e
Jocebà e Asayà e Suchua e Adiell e Ismiel
Jochtan e Tarsís e Tarsat: 11 tots aquests
Joè, Sagat e Gormoth 15 e Zedebià e Aroth
Joech e Bensoch. 21 Aquests són los fills
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1Par 6,33
Heman fo cantor, fill de Joell;
1Par 6,36
de Alcanà; e Elcanà, de Joell; e
1Par 4,35
e Jozà, fill de Amatià; 35 e
1Par 5,4
Enoch e Phanú, Esrom, Carmín. 4 E
1Par 5,8
fill de Semma, e Samma fo fill de
1Par 5,12
de Basan dentrò a Selchà. 12 E
1Par 6,33
de Cahat: Heman fo cantor, fill de
1Par 6,36 36 e Masay, de Alcanà; e Elcanà, de
1Par 7,3
aquests: Michaell e Obedià e
1Par 11,38
e Nooray, fill de Asrabay; 38 e
1Par 15,7
E dells fills de Jerson fo príncep
1Par 15,11
de Leví, ço és, Uriell, Esaayà,
1Par 15,17
dels fills de Leví Joiel, fill de
1Par 23,8
fóran prínceps Jadiell e Serram e
1Par 24,7
exí a Yoyarib, e la segona exí a
1Par 26,22
22 E los fills de Jehieli, Zacrí e
1Par 27,20 lo mix trip de Manasès era príncep
1Par 12,6
6 e Elearià e Jesià e Asraell e
1Par 6,56
ciutat e les viles a Calef, fill de
1Par 6,20
de Lobení, qui fo para de Jòhach,
1Par 6,20
fo para de Lobení, qui fo para de
1Par 12,27
fills de Leví, IIII e mília DC. 27
1Par 11,22
tres [*]. 22 E Beneniab, fill de
1Par 12,4
entra XXX; e Jeremias e Jahiell e
1Par 3,16
Sedesies, lo quart Seŀlum. 16
1Par 3,11
Occusimà, Occusimà engendrà
1Par 4,14 14 Achir angendrà Osrà; Sarachias,
1Par 1,38
Saminà, Maasà. 38 E Seÿr engenrà
1Par 1,39 Horí, Honnan. E Temnà fo germà de
1Par 2,32
frara de Samay, engenrà Gèter,
1Par 5,17
fóran nonbrats en los dies de
1Par 27,34
del rey. 34 E aprés Achitòfel fou
1Par 12,7
7 e Yorlam e Sabadià, fill de
1Par 15,17
donchs, dels fills de Leví
1Par 7,30
Josep [*]. 30 E los fills da Aser,
1Par 8,36 e Carrà a Accàs. 36 E Accàs engenrà
1Par 26,3
quart, 3 e Achilam fo lo quint, e
1Par 2,33
se morí que no hac infans. 33
1Par 8,33
Cis engenrà Saüll, e Saüll angenrà
1Par 11,33
Los fills de Senín, de Ges, fóran
1Par 20,7
blastomà lo pobla de Israell, e
1Par 27,32
de la riquesa del rey Daviu. 32 E
1Par 8,34 e Aminedap e Cisbaal. 34 Lo fill de
1Par 9,39
Cis engenrà Saüll, Saüll angenrà
1Par 9,40
e Eminedap e Cisbaal. 40 De
1Par 8,36 Accàs. 36 E Accàs engenrà Jonadà, e
1Par 3,12
Atzaries, e Atzaries angendrà
1Par 3,13
e Atzaries angendrà Jonetam, 13
1Par 27,25
del rey fo Asmoth, fill de Adiel, e
1Par 10,2
Seüll e sos fills, ells ausiéran

SEVILLA: 1PAR

Joel, lo fill de Samuel; 34 e Samuel, de
Joel, de Atzarià; e Atzerià, fill de
Joell e Jehu, fill de Josabiè, qui fo fill
Joell angenrà Samayà, Samahià angenrà Gog;
Joell, e habità en Aroer dentrò a Nabó e
Joell habità en la un camp, e aprés ell
Joell; Joel, lo fill de Samuel; 34 e
Joell; e Joel, de Atzarià; e Atzerià, fill
Joell e Josià; aquests V fóran prínceps. 4
Joell, frare de Natan; e Mibaur, fill de
Joell, e sos frares, ço és, de C XX. 8 E
Joell, Saminà, Eliell e Aminadap. 12 E dix
Joell, e de sos frares Asafs, fill de
Joell, aquests tres. 9 Fóran fills de
Joell, 8 e la tersa, a Harim, e la quarta,
Joell, son frara, sobra los tresaurs de la
Joell, fill de Fadaÿas; 21 e sobre los mix
Joèser e Jezraam de Caray, 7 e Yorlam e
Jofonè. 57 E a los fills de Aron donàran
Jòhac fo pare de Sammà, 21 Semmà fou para
Jòhach, Jòhac fo pare de Sammà, 21 Semmà
Johadà fo príncep del linatga de Aron e ab
Johadè, era molt fort, lo qual havia fetes
Johanan e Zepdap de Gader 5 e Eluzay e
Johaquim angenrà Jaconias e Sedesias. 17 E
Johàs. 12 E Amasias, fill de Joàs, lo qual
Johàs, para de la val dels Mestres dels
Johatan, Sobal, Sebeon, Anà, Dizon, Èser,
Johatan. 40 E Sobal engenrà Alaym, [*]
Johatan. E Gèster se morí que no hac
Johatan, rey de Judà, e an los dies de
Joiadà, fill de Beneÿas, e Abiatar. E Joab
Joiadam de Gedor. 8 E fugíran de Gatdi ab
Joiel, fill de Joell, e de sos frares
Jomnà, Josuà e Esín, Bannà, e Sarra, lur
Jonadà, e Jonedà angenrà Almod e Azimoch e
Jonanà fo lo VI, e Elmasay fo lo VII. 4 E
Jonatan angendrà Phàled, Zizà. Aquests són
Jonatan e Melquisue e Aminedap e Cisbaal.
Jonatan, fill de Seguà, de Arach, 34 e
Jonatan, fill de Samaà, frare de Daviu,
Jonatan, avonclo de Daviu, era conseller e
Jonatàs engendrà Mirabaal, e Mirabaal
Jonatàs e Melquisue e Eminedap e Cisbaal.
Jonatàs fo Merabaal; Merebaal angenrà
Jonedà angenrà Almod e Azimoch e Azamrí,
Jonetam, 13 Jonetam angendrà Acàs, Acàs
Jonetam angendrà Acàs, Acàs angenrà
Jonetan, fill de Ozias, era sobre aquels
Jonetàs e Aminedab e Melquisue, fills de
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1Par 3,11
Josefat, 11 Josefat angendrà
1Par 3,11
Josefat, 11 Josefat angendrà Joram,
1Par 6,34
e Samuel, de Elcanà; e Elcanà, de
1Par 6,34
de Elcanà; e Elcanà, de Joram; e
1Par 8,27
e Jarsià e Elià e Zechí, fills de
1Par 26,25
fill de Asaÿas, e Zechrí fo fill de
1Par 6,78
los lurs lochs. 78 E daylà detràs
1Par 6,78
Jordà, devant Gericó, de la part de
1Par 12,15
són aquells qui pasàran flom
1Par 12,37
37 E aquells qui éran detràs flum
1Par 26,30
lo pobla de Israel ultra lo flum
1Par 22,9
e yo li deré pau e repòs tots los
1Par 26,25
Rabià, e Asaÿas fo fill de Rabià, e
1Par 12,20
e Jozebelat e Jadiell e Michaell e
1Par 3,20
Ochol, Barathían, Hasadíam,
1Par 4,35
Amatià; 35 e Joell e Jehu, fill de
1Par 6,14 angendrà Sanaÿas, Sanaÿas angendrà
1Par 6,15
Judà e Jerusalem, lavòs
1Par 3,10
Abià angendrà Asà, Asà engendrà
1Par 3,11
Asà, Asà engendrà Josefat, 11
1Par 11,43
ab ell; 43 Henaan, fill de Macà, e
1Par 15,24 portés de la archa. 24 E Sebonias e
1Par 18,15
sobra tota la sua host príncep. E
1Par 2,2
Judà, Isachar, Zabulon, 2 Dan,
1Par 5,1
mas donàran-ho als fills de
1Par 7,29
files. Aquí habitàran los fills de
1Par 25,2
2 Dels fills de Asaf fóran Sacur e
1Par 25,9
lo foll. 9 La primera sort exí a
1Par 2,46
Mosà e Tezez. E Haram engendrà
1Par 7,3
Michaell e Obedià e Joell e
1Par 24,26
foren Moolí e Musí, e lo fill de
1Par 3,14
angendrà Amon, Amon angendrà
1Par 3,15
Amon, Amon angendrà Josias. 15
1Par 11,46
46 e Eliell de Manín, e Jeribay, e
1Par 23,9 Semeý e fóran prínceps Salamenich,
1Par 27,21
los fills de Benjamín era príncep
1Par 7,30
[*]. 30 E los fills da Aser, Jomnà,
1Par 26,4
Samaÿas fo lo primer engenrat, e
1Par 7,27
27 del qual nasch Num, lo qual hac
1Par 2,47
Joser. 47 Jadon angendrà Règon,
1Par 1,36
engenrà Teman, Omer, Sephí,
1Par 13,9
la archa, cor lo bou, qui era
1Par 12,28 28 E Sadoc, qui era infant de nobla
1Par 4,34 lurs seÿes: 34 Mosobolí, Genilech e
1Par 12,20
a ell del trip de Manasès Ednàs e
1Par 7,13
13 Los fills de Naptalín foren
1Par 2,1
de Israel: Rubèn, Simeon, Levý,
1Par 2,4
e Fares. E axí fóran los fils de
1Par 2,10
Nason, príncep dels fills de
1Par 4,21
són los fills de Sellà, fill de

SEVILLA: 1PAR

Joram, Joram angendrà Occusimà, Occusimà
Joram angendrà Occusimà, Occusimà engendrà
Joram; e Joram, de Eliel; e Eliel, de
Joram, de Eliel; e Eliel, de Eteu; 35 e
Joram. 28 Aquests fóran patriarchas e
Joram, e Zolimech fo fill de Zerhú. 26
Jordà, devant Gericó, de la part de Jordà
Jordà qui és anvers orient, delà al trip
Jordà en lo primer mes, con ell ha
Jordà, so és a seber, dells fills de Rubèn
Jordà, de la part devers ponent, en totes
jorns de la sua vida. 10 E ell adificarà
Jorram fo fill de Asaÿas, e Zechrí fo fill
Josabad e Eliú e Selaquí. Aquets éran
Josab-Hèsed, e són cinc. 21 Hananias
Josabiè, qui fo fill de Sarachies, e
Josadech. 15 Et, com nostro Senyor
Josadech exí d’equí. 16 Aquests fóran los
Josefat, 11 Josefat angendrà Joram, Joram
Josefat angendrà Joram, Joram angendrà
Josefat de Machan; 44 e Aziàs de Asteroch;
Josefat e Natanael e Masay e Zacarias e
Josefat, fill de Aliüd, era sobra los
Josep, Bengamín, Naptalín, Gat, Aser. 3
Josep, qui era son germà, aytanbé fill de
Josep [*]. 30 E los fills da Aser, Jomnà,
Josep e Natanià e Aserella. Los fills de
Josep, qui era de Asaf; e la segona, a
Joser. 47 Jadon angendrà Règon, Jotan,
Josià; aquests V fóran prínceps. 4 E
Josiam fo Bechnon. 27 E los fills de
Josias. 15 Josias engenrà lo primer
Josias engenrà lo primer Joannan, lo segon
Josicay, fill de Elnaen; e Jachinà de
Josiell e Arram; aquests tres fóran
Josiell, fill de Abner; 22 sobre los fills
Josuà e Esín, Bannà, e Sarra, lur sor. 31
Josudap lo segon, e Joachà fo lo ters, e
Josuè, son fill. 28 E la lur poceció e la
Jotan, Jerum, Phale, Efà, Sàaf. 48 Maahà,
Jothan, Conès, Thanà, Amaloch. 37 E Rahuel
jova e seltant, havia un poch anclinada la
joventut e príncep de la casa de son para,
Jozà, fill de Amatià; 35 e Joell e Jehu,
Jozebelat e Jadiell e Michaell e Josabad e
Joziel e Guní e Chàser e Celum, fill de
Judà, Isachar, Zabulon, 2 Dan, Josep,
Judà V. 5 E Fares angenrà Heszom e Hamule.
Judà. 11 Nason angendrà Salmon, Selmon
Judà: Her, qui fo para de Lechà, e Laadà,
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1Par 4,27
poch bastar al nonbre dels fills de
1Par 4,41
en los dies de Atzechià, rey de
1Par 5,17
en los dies de Johatan, rey de
1Par 6,15
per las mans de Nabuchadenasor
1Par 6,65
per sort dels fills del trip de
1Par 9,1
libres dels reys de Ysraell e de
1Par 9,3
an Jerusalem dels fills de
1Par 9,4
dells fills de Fares. Los fills de
1Par 12,16 hòmens vengéran de Bengamín e de
1Par 12,24
de nostro Senyor. 24 Los fills de
1Par 12,29 E dels fills de Bengemín, frares de
1Par 21,5
aspasa, e hac-n’hi dels fills de
1Par 27,18
Sadoch; 18 sobra los fills de
1Par 28,4
e ha alets prínceps del trip de
1Par 28,4
de Judà, e ha aleta de la casa de
1Par 5,2
·l tenían axí com a magor. 2 Emperò
1Par 4,18
18 E la sua mara, qui era apellada
1Par 13,6
de Chariacharim. 6 [*] qui és an
1Par 2,3
Bengamín, Naptalín, Gat, Aser. 3
1Par 4,1
Dalayà, Anan, e són VII. 4,Tit 1
1Par 15,29
e vehé lo rey Daviu seltant e
1Par 13,8
carreta. 8 E Daviu e tot lo pobla
1Par 1,9
Canaam. 9 E Chus engendrà Sabà, e
1Par 22,3
clavels de les portes, e per fer
1Par 4,21
drap de lin prim, en la casa del
1Par 7,24
Sarrà, la qual adifichà Beterèn lo
1Par 18,14
pobla d’Israell, e féu jutgament e
1Par 16,14
és lo Senyor nostro Déu, los seus
1Par 22,13
poràs tu profitar si tu guardes los
1Par 28,7
fer los meus menements e los meus
1Par 18,14
tot lo pobla d’Israell, e féu
1Par 16,12
e dels seus senyalls, e dells seus
1Par 16,33
nostro Senyor, cor ell és vengut
1Par 26,29
los fills de Israell a enseyar e a
1Par 12,17 Déu de nostros pares ho vege e ho
1Par 17,6
Israel. Donchs no parlé yo a u dels
1Par 23,4
e hac-n’hi de prebots e de
1Par 5,1
aytanbé fill de Israell; e axí no
1Par 28,9
las pensas. Si tu serchas a él, tu
1Par 21,16
e un coltel tret en sa mà, e tenia
1Par 4,9
apelà-lo Jabès e dix: –Per ço
1Par 4,9
dix: –Per ço l’he apelat axí, com
1Par 4,22
de aquel qui féu astar lo soll e de
1Par 4,39 per ço que anasen en Gidor dentrò a
1Par 5,26 vedada. 26 E nostro Senyor ascomoch
1Par 5,26
de Ful, rey dels aserians, e
1Par 6,10 Anarias. Aquest fo prevera e usà de
1Par 6,49
aduyen e cremaven ensens sobre
1Par 7,22
temps, e sos frares vengéran que
1Par 9,29
cèmolla e sobra lo viy e sobre [*]

SEVILLA: 1PAR

Judà. 28 E habitàran an Barsabe e Moladà e
Judà, e destrovíran tots los tebernacles
Judà, e an los dies de Gereboam, rey de
Judà e Jerusalem, lavòs Josadech exí d’
Judà e del trip dels fills de Simeon e del
Judà, e foren trensportats en Babilònia
Judà e dels fills de Bengamín e dels fills
Judà 5 fóran Salorní e Azià, lo fill
Judà al defeniment un Daviu astava. 17 E
Judà, qui portaven ascuts e lanses, fóran
Judà, n’hi hac III º mília, cor gran
Judà CCC LXXX mília hòmens conbatadors. 6
Judà era príncep Eliüd, frara de Daviu;
Judà, e ha aleta de la casa de Judà la
Judà la casa de mon para, e [*] ha elet mi
Judas era molt pus fort de tots sos
Judayà, enfentà Jàrech, qui fo para de [*]
Judea, per ço que aportasen d’equèn la
Judes angenrà tres fills de la filla de
Judes angendrà Fares, Hesrom, Carmí, Hur,
jugant, e ella meynspresà aquell an son
jugaven denant nostro Senyor Déus en tota
Jullà e Sabatà, Regmà, Sabacatà. E Regmà
junchtures e armelles, e aparalà molt gran
Jurament, 22 e de aquel qui féu astar lo
Jusà e Asoensera lo Ssobirà. 25 E los
justícia a tot lo pobla. 15 E Joab, fill
jutgamens són an tota la terra. 15
jutgamens e los menements, los quals
jutgamens axí com fa huy.” 8 »Donchs ara,
jutgament e justícia a tot lo pobla. 15 E
jutgaments de la sua bocha. 13 La sement
jutgar la terra.» 34 «Comfesats a nostro
jutgar éls. 30 Dels fills de Hebron fóran
jutge. 18 E asperit complí Abisay, qui era
jutges de Israel, als quals yo havia menat
jutges VI mília, 5 e hac-n’hi IIII
·l tenían axí com a magor. 2 Emperò Judas
·l trobaràs, mas si tu desempares aquell,
’l girat contra Jerusalem. E ell e los
l’he apelat axí, com l’he ab dolor
l’he ab dolor infentat. 10 E Jabès apellà
l’hom de Felsia, e Segur, Anant, los
l’orient de la val, per ço que sercasen
l’asperit de Ful, rey dels aserians, e l’
l’asperit de Teglatphalazar, rey de
l’ofici en la cassa de nostro Senyor
l’altar de nostro Senyor, un sa feya lo
l’aconsolasen. 23 I él jach ab se muler,
l’ansens e sobra las aspícias. 30 E dels
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1Par 10,8
1Par 10,9
1Par 12,21
1Par 15,29
1Par 16,6
1Par 16,40
1Par 16,40
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 19,6
1Par 20,1
1Par 21,12
1Par 21,15
1Par 21,15
1Par 21,16
1Par 21,18
1Par 21,20
1Par 21,21
1Par 21,27
1Par 21,27
1Par 21,30
1Par 21,30
1Par 22,14
1Par 23,26
1Par 27,1
1Par 27,28
1Par 28,17
1Par 28,18
1Par 28,18
1Par 28,19
1Par 29,21
1Par 12,33
1Par 1,10
1Par 1,19
1Par 1,43
1Par 1,43
1Par 1,45
1Par 1,46
1Par 1,46
1Par 1,48
1Par 1,50
1Par 1,50
1Par 2,3
1Par 2,18
1Par 2,21
1Par 2,21
1Par 2,22
1Par 2,29
1Par 2,52
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e habitaren an aquelles. 8 E an
e li hagéran tolt lo cap e
molt forts e fóran fets prínceps en
[*] de arpes e de rautes. 29 E com
contínuament ab trompa devant
sacrificis a nostro Senyor sobre
a nostro Senyor sobre l’altar de
a nostro Senyor tots los vaxells de
tots los vaxells de l’aur e de
de l’aur e de l’argent [*] e
feta injúria a Daviu, Hamon e tot
1 Esdevench-se aprés del cap de
e gran mort en la tua terra e que
sobra la granea del mal, e menà a
ces d’equí avant la tua mà. E
16 E Daviu lavà los ulls e vehé
lo teu pobla no sia pas ferit. 18 E
20 E com Ornan hac regardat e vist
com Daviu fo vengut a Ornan e Ornan
27 E lavors nostro Senyor menà a
coltell en sa beyna, i ell tornàGabeon. 30 E Daviu no poch anar a
pahor, cor él veé lo coltell de
talens d’ergent. E lo càrec de
perdurablament. 26 No serà de
antraven e qui axían cascun mes de
era sobre las cambres on astava
ço és, un pes entra la u lehó e
de argent. 18 E donà aur molt pur a
pur a l’altar en què hom cremava
que yo antenés totes les obres de
sacrificis a nostro Senyor e
ben savis an conbatra fóran
e aquest comensà a éser poderós en
en los dies de Fàlech fo depertida
fóran los reys qui fóran senyors de
Bala, fill de Baor; e lo nom de
mort Jobab, regnà per ell Huzan, de
de Bedap, qui destroví Median en
Median en la terra de Moab; e
de Robooth, qui és posade de prop
mort Balanan, regnà per ell Adad, e
e la sua ciutat havia nom Phorí, e
Aser. 3 Judes angenrà tres fills de
muler qui era apellada Asubà, de
21 E puys Hesrom colgà’s ab
de Galaad, e com hac LX anys presJachir, e poseý XXIII ciutats en
29 Abisur hach per muler Adigal, de
fo para de Cariacarim, qui veya

SEVILLA: 1PAR

l’altre dia los filisteus preséran les
l’hagéran desgornit e li hagéran levades
l’host. 22 E vanían cascun dia a Daviu
l’archa de la amistance de nostro Senyor
l’archa de la amistance de nostro Senyor
l’altar de l’holocaust contínuament, a
l’holocaust contínuament, a matí e a
l’aur e de l’argent [*] e l’aur lo qual
l’argent [*] e l’aur lo qual lo rey
l’aur lo qual lo rey havia pres de les
l’altra pobla tremeséran mil tallens d’
l’any, que·lls reys solen anar a
l’àngell de nostro Senyor aucia los fills
l’àngell qui la destrovia e dix-li:
l’àngell de nostro Senyor estava prop la
l’àngell de nostro Senyor qui astava
l’àngell de nostro Senyor menà a Gaad que
l’àngell, e IIII e fills qui éran ab ell,
l’hac vist, ell axí a ell a carrera de la
l’àngell que ell tornàs son coltell en sa
l’hi. 28 Donchs mentinent que Daviu hac
l’altar per pregar a nostro Senyor, cor
l’àngell de nostro Senyor. 22,Tit 1
l’aram e del ferro és munt que no pot
l’ofici dels fills de Leviy que ells
l’any, là on era cascun era sobra XXIIII
l’oliy. 29 E Saratiar de Saran era
l’altra. E·trasí ell donà a ell diversos
l’altar en què hom cremava l’ansens, per
l’ansens, per ço que de aquell fos feta
l’axemplar.» 20 E Daviu dix a Salamó, son
l’endemà éls oferíran lurs holocauts, ço
L mília, e vengéran an ajuda no pas ab
la terra. 11 E Mesraym engendrà Ludín e
la terra [*]. 20 E Jectan angendrà
la terra de Edom, anans que hagesen reys
la sua ciutat, Denaba. 44 E morí Bàlach, e
la terra dels cananeus. 46 E morí Huzan, e
la terra de Moab; e la sua ciutat hac nom
la sua ciutat hac nom Ajuth. 47 E com fo
la aygua. 49 E com fo mort Seül, regnà per
la sua ciutat havia nom Phorí, e la sua
la sua muler havia nom Mesesabel, fila de
la filla de Sue cananita, so és a seber,
la qual angenrà Enoch, e Enoch angendrà
la filla de Maquir, para de Galaad, e com
la per muler e angendrà de ella Segub. 22
la terra de Galaad. 23 E Jesur pres Aram e
la qual hac Anaoban, Molip. 30 Nadap
la meitat dels reposaments, 53 e de la
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1Par 2,53
la meitat dels reposaments, 53 e de la conexensa de Cariacarim, e angendrà
1Par 2,54
para de Betlem, e de Neofasí, de la corona de la casa de Joab e la meytat
1Par 2,54
e de Neofasí, de la corona de la casa de Joab e la meytat del repòs de
1Par 2,54
de la corona de la casa de Joab e la meytat del repòs de Sereray, 55 e les
1Par 2,55
són les compayas qui vengéran de la calor del para de Recap. 3,Tit 1 Devid
1Par 3,3
de Egich, 3 lo quint Saphcian, de la filla d’Ebitalil, lo VI è Jerram, qui
1Par 4,5
para de Tachua, havia dues mulers: la una havia nom Halaà, la altra Naarà. 6
1Par 4,5
mulers: la una havia nom Halaà, la altra Naarà. 6 E Naarà anfentà Ozam,
1Par 4,9
e pus nobla que tots sos frares, e la sua mara apelà-lo Jabès e dix: –Per
1Par 4,10
a mi. E nostro Senyor ohí-lo de la oració de què ell pregava e donà-li
1Par 4,12
e Phesè e Thenà, qui fo para de la ciutat de Naàs. Aquets són los hòmens
1Par 4,14
Osrà; Sarachias, Johàs, para de la val dels Mestres dels Artificis, cor
1Par 4,18 Machí e Jesbà, para de Estamó. 18 E la sua mara, qui era apellada Judayà,
1Par 4,18
fills de Nebequià, filla de faraon, la qual rabé per muler Mèroch. 19 Aquests
1Par 4,19
Mèroch. 19 Aquests són los fills de la muler de Edom, germana de Nàatam:
1Par 4,19
de Seyllà e d’Astamó, qui fo de la terra de Maquí. 20 E Simon engendrà
1Par 4,21 para de Marazà, e les cognicions de la casa de aquells qui obraven bis, drap
1Par 4,21
obraven bis, drap de lin prim, en la casa del Jurament, 22 e de aquel qui
1Par 4,23
plantacions e en les astabbilias en la casa del rey e an los seus castells, e
1Par 4,27
seus no hagéran molts fills e tota la sua perentia no poch bastar al nonbre
1Par 4,39
en Gidor dentrò a l’orient de la val, per ço que sercasen pastura a lurs
1Par 4,40
terra e ampla e [*] abondosa, en la qual ya havían habitat de aquells qui
1Par 5,1
li donàran ço que li pertanyia per la magoria, mas donàran-ho als fills de
1Par 5,7
Rubèn. 7 E los seus frares e tota la perentia qui era nonbrada per conpayes
1Par 5,9
a Nabó e Abelmeon. 9 E habità an la terra que és sol ixent, là on hom entra
1Par 5,9
ço com ell havia molt bestiar en la terra de Galaad. 10 E com Saül era viu
1Par 5,10
-lurs totes lurs tendes e tota la terra tro a Galaad. 11 E los fils de
1Par 5,11
11 E los fils de Gad habitaren an la lur regió, en la terra de Basan dentrò
1Par 5,11
Gad habitaren an la lur regió, en la terra de Basan dentrò a Selchà. 12 E
1Par 5,12
a Selchà. 12 E Joell habità en la un camp, e aprés ell habità Saphan. E
1Par 5,15
qui fo fill de Oremí, príncep de la casa en las suas companyes, 16
1Par 5,18 de Rubèn e de Gad e los hòmens de la meytat dell trip de Manassès, qui éran
1Par 5,22
-ne molts e tolgéran-los tota la terra e habitàran e astegéran aquí
1Par 5,22
habitàran e astegéran aquí dentrò a la trensmigració. 23 E los fills de la
1Par 5,23
la trensmigració. 23 E los fills de la meytat del trip de Manassès poseýan la
1Par 5,23 meytat del trip de Manassès poseýan la terra dels termes de Basaan dentrò a
1Par 5,24
24 E aquests fóran los prínceps de la casa de lur perentia: Èpher, Jessí,
1Par 5,25
e adoraren los déus del pobla, la qual cosa nostro Senyor Déus los havia
1Par 5,26
rey de Assur, e pres Rubèn e Gad e la meytat del trip de Manasès, e menà’ls
1Par 6,10
fo prevera e usà de l’ofici en la cassa de nostro Senyor Déus, la qual
1Par 6,10
en la cassa de nostro Senyor Déus, la qual féu Selamó en Jerusalem. 11 E
1Par 6,31
Daviu establí sobra los cantós de la cassa de nostro Senyor Déus, depuys que
1Par 6,31 Déus, depuys que li hagéran alogada la archa. 32 E cantaven e administraven
1Par 6,32
E cantaven e administraven devant la archa del testimoni dentrò que Salamó
1Par 6,39
era Asaph, son frare, qui astava a la [*] part dreta. Asaph fo fill de
1Par 6,49
feya lo holocaust sobre lo altar de la timiama en tota la obra e en tot quant
1Par 6,49
lo altar de la timiama en tota la obra e en tot quant era obs al sante
1Par 6,54
dels catitaris, cor per sort la havían haüda. 55 E donàran a ells
1Par 6,56 e antorn, 56 e donaren los camps de la ciutat e les viles a Calef, fill de
1Par 6,61
cognació e parentia X u ciutats de la meytat del trip de Manasès, 62 e als
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1Par 6,70
1Par 6,70
1Par 6,71
1Par 6,71
1Par 6,78
1Par 7,14
1Par 7,23
1Par 7,23
1Par 7,24
1Par 7,28
1Par 7,28
1Par 7,28
1Par 8,8
1Par 9,1
1Par 9,11
1Par 9,13
1Par 9,13
1Par 9,18
1Par 9,18
1Par 9,21
1Par 9,23
1Par 9,26
1Par 9,29
1Par 9,38
1Par 10,3
1Par 10,5
1Par 10,14
1Par 11,3
1Par 11,3
1Par 11,4
1Par 11,5
1Par 11,5
1Par 11,5
1Par 11,7
1Par 11,8
1Par 11,8
1Par 11,8
1Par 11,10
1Par 11,11
1Par 11,15
1Par 11,15
1Par 11,15
1Par 11,16
1Par 11,17
1Par 11,17
1Par 11,17
1Par 11,18
1Par 11,18
1Par 11,19
1Par 11,19

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

Getrèn ab los lurs lochs. 70 E de
a aquells qui éran romasos de
Caath. 71 E los fills de Gerson, de
fills de Gerson, de la cognació de
detràs Jordà, devant Gericó, de
E lo fill de Manasès fo Esriel, e
23 I él jach ab se muler,
per ço cor era nat en los mals de
sua cassa. 24 E sa filla fo Sarrà,
lo qual hac Josuè, son fill. 28 E
son fill. 28 E la lur poceció e
lurs fills, e Noran astech envers
Ozà e Abiüd. 8 E Saraim engenrà en
Donchs tot lo pobla de Israell [*]
Marayoth, fill de Antitop, bisba de
CC LXX e havían molt gran forsa en
gran forsa en la obra del servey en
Seŀlum [*]. 18 Entrò aquel tems en
ells gordaven cascú per son dia en
fill de Mosolam, era porter de
lurs fills aytanbé en les portes de
las finestres e los tresors de
del sentuari éran posats sobra
Saminaà; aquets habitàran devant
de Saüll. 3 Lavors fou agreugada
mort, él atresí se lexà caher sobra
hac asperance en nostro Senyor, per
sobre lo pobla de Ysraell, segons
nostro Senyor, le qual ell dix per
éran los gebuseus, qui habitaven en
–Tu no antraràs sa. E Daviu pres
sa. E Daviu pres la torra de Sion,
pres la torra de Sion, la qual és
de David. 7 E David habità an
David». 8 I ell adificà tot antorn
ciutat de Ameŀló, e Joab bastí tota
e Joab bastí tota la altra part de
lo rey sobre tot Israell segons
príncep entre XXX; aquest levà
E III dels XXX prínceps develàran a
la pedra en què era Daviu, de prop
feristeus ficàran lurs tendes en
e Daviu era an lo defaniment e an
dix: –Si algú donava a mi aygua de
mi aygua de la sisterna de Batlem,
sisterna de Batlem, la qual era a
dels felisteus e aportàran aygua de
la sisterna de Batlem, qui era prop
ulla que yo face açò, que yo bega
hòmens, cor éls han aportada a mi

SEVILLA: 1PAR

la meytat del trip de Manasès, [*] Helan
la cognació dells fills de Caath. 71 E los
la cognació de la meytat del trip de
la meytat del trip de Manasès, Gaulon, qui
la part de Jordà qui és anvers orient,
la sua druda fo síria e anfentà Maquir,
la qual consebé e anfentà un fill, e apelà
la sua cassa. 24 E sa filla fo Sarrà, la
la qual adifichà Beterèn lo Jusà e
la lur poceció e la lur habitació fo an
la lur habitació fo an Batel ab lurs
la part de orient e Gàser astech envers
la regió de Moab depuys que ell lexà
la suma de aquells és ascrita an los
la casa de nostro Senyor. 12 E Adayà, fill
la obra del servey en la casa de nostro
la casa de nostro Senyor. 14 Dels fills de
la porta del rey ells gordaven cascú per
la porta del rey envers orient. Aquells
la porta del tebernacle del testimoni. 22
la cassa de nostro Senyor e an lo
la casa de nostro Senyor, 27 [*] per obrir
la cèmolla e sobra lo viy e sobre [*] l’
la regió de sos frares en Jerusalem [*].
la batalla contra Saüll, e los arxés
la sua aspasa, e axí ell morí. 6 Donchs
la qual cosa ell lo ausís e mudà lo seu
la paraula de nostro Senyor, le qual ell
la bocha de Samuel. 4 Donchs, David e tot
la terra. 5 E aquells qui hi habitaven
la torra de Sion, la qual és la ciutat de
la qual és la ciutat de David. 6 E ell
la ciutat de David. 6 E ell dix: –Aquel
la torra, e per ço fo ella apellada
la ciutat de Ameŀló, e Joab bastí tota la
la altra part de la ciutat. 9 E David
la ciutat. 9 E David profitava e crexia, e
la paraula que él dix als fills de
la sua lanse sobre CCC, nafrats una
la pedra en què era Daviu, de prop la cova
la cova de Adolam. E, com los feristeus
la vall de Rafaÿm, 16 e Daviu era an lo
la astació dels feristeus e era an Batlem,
la sisterna de Batlem, la qual era a la
la qual era a la porta! 18 E levores
la porta! 18 E levores anàran III forts
la sisterna de Batlem, qui era prop la
la porta, e portaren-na a Daviu que·n
la sanch de aquests hòmens, cor éls han
la aygua en perill de lurs ànimas. E per
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1Par 11,20
1Par 11,22
1Par 11,23
1Par 11,23
1Par 11,23
1Par 11,25
1Par 12,14
1Par 12,15
1Par 12,18
1Par 12,23
1Par 12,23
1Par 12,28
1Par 12,29
1Par 12,34
1Par 12,35
1Par 12,36
1Par 12,37
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,3
1Par 13,4
1Par 13,4
1Par 13,5
1Par 13,6
1Par 13,7
1Par 13,7
1Par 13,7
1Par 13,9
1Par 13,9
1Par 13,9
1Par 13,9
1Par 13,10
1Par 13,12
1Par 13,13
1Par 13,13
1Par 13,13
1Par 13,13
1Par 13,14
1Par 14,9
1Par 14,10
1Par 14,10
1Par 14,11
1Par 14,11
1Par 14,14
1Par 14,15
1Par 14,15
1Par 15,1
1Par 15,1
1Par 15,2
1Par 15,3
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era príncep dels tres, i ell levà
e aucís lo lehó al mix loch de
a ell ab una verga e arepà a ell
verga e arepà a ell la sua lanse,
tenia an sa mà, e aucís aquel ab
entre tres, e Daviu posà aquell a
fóran los fills de Gat prínceps de
aquests qui fusquéran, qui éran an
aquells e féu-los prínceps de
és lo nonbre dels prínceps de
lo regna de Saüll an ell, segons
de nobla joventut e príncep de
gran partida de ells segían ancara
ab dobla cor. 34 E los prínceps de
fills de Dan qui éran aparalats a
a batalla, qui·s conbatían en
dells fills de Rubèn e de Gat e de
tots sos prínceps, 2 e dix a tota
de Israell: –Si plau a vós e si
a nós, 3 e que tornem a nós
an lo temps de Saüll. 4 E tota
respòs que axí fos fet, cor
en Mach, per ço que ell amenàs
per ço que aportasen d’equèn
apellat. 7 E ells posàran, donchs,
Déus sobra una carreta nova de
e Ozà e sos frares menàvan
9 E con ells fóran venguts a
a la casa de Aguidon, Ozà estès
Ozà estès la sua mà que sostengés
e seltant, havia un poch anclinada
a ell, per ço cor havia tochada
qual manera me’n pusch yo portar
13 E per aquesta rahó él no
aquesta rahó él no la féu portar a
portar a la ciutat de Daviu, anans
la ciutat de Daviu, anans la mès en
tres mesos, e nostro Senyor beneý
vengéran, ells fóran ascanpats en
feristeus e liureràs tu aquells an
–Vé-hy, cor yo liuraré aquells an
11 E com aquells fóran muntats en
ha departits los meus anemichs per
te de ells e vendràs contra ells de
oyiràs lo so de aquell qui irà en
los parers, e ladonchs tu axiràs a
1 Daviu féu cases a sos ops en
ciutat de Daviu e adifichà loch a
dix Daviu: –No és cosa leguda que
per ço que ells aportasen
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la sua lance contra CCC nafrats, i ell era
la sisterna en temps de neu. 23 E él aucís
la sua lanse, la qual tenia an sa mà, e
la qual tenia an sa mà, e aucís aquel ab
la sua lanse metexa. 24 E açò feia
la sua orella. 26 E los pus forts hòmens
la host; lo manor era sobre C cavalés e lo
la part de orient e devés ponent. 16 E
la compaya. 19 E del trip de Manasès
la host qui vengéran a Daviu con ell era
la paraula de nostro Senyor. 24 Los fills
la casa de son para, n’hi hach XXII
la casa de Saüll. 30 E dels fills de
la cavaleria de Naptalín fóran [*] XXVIII
la batalla fóran XXVIII mília e DCC. 36 E
la host, fóran XXXX mília. 37 E aquells
la mitga part del trip de Manasès, de
la compaya dells fills de Israell: –Si
la paraula que yo dich ben bé ix de nostro
la archa de nostro Senyor Déus, cor nós no
la moltitut respòs que axí fos fet, cor la
la paraula plach a tot lo pobla de
la archa de Déu de Chariacharim. 6 [*] qui
la archa de nostro Senyor Déu qui seu
la archa de nostro Senyor Déus sobra una
la casa de Aminadap, e Ozà e sos frares
la carreta. 8 E Daviu e tot lo pobla
la casa de Aguidon, Ozà estès la sua mà
la sua mà que sostengés la archa, cor lo
la archa, cor lo bou, qui era jova e
la archa. 10 E nostro Senyor fo fortment
la archa de Déu, e axí ell morí aquí
la archa de nostro Senyor?» 13 E per
la féu portar a la ciutat de Daviu, anans
la ciutat de Daviu, anans la mès en la
la mès en la casa de Obededon de Geth 14
la casa de Obededon de Geth 14 [*] per
la sua cassa e totes les coses que ell
la val de Rafaÿm. 10 E Daviu demenà de
la mia mà? E nostro Senyor dix-li: –Véla tua mà. 11 E com aquells fóran muntats
la val de Rafaÿm, Daviu los vencé aquí e
la mia mà, axí com són departides aygües.
la part devers los parers. 15 E, com tu
la subiranitat de los parers, e ladonchs
la batalla, cor Déus és axit per ço que
la ciutat de Daviu e adifichà loch a la
la archa de Déu, e astès lo tebernacle. 2
la archa de Déu sia portada per alcuns,
la archa de Déu en lo seu loch, lo qual
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1Par 15,12
-vos ab vostres frares e aportats
1Par 15,14
santificats, per ço que aportasen
1Par 15,15
15 on los fills de Leví aportàran
1Par 15,15 axí com Moysès havia menat, segons
1Par 15,18
18 E ab ells lurs frares. E an
1Par 15,22
fills de Leví, era astablit sobre
1Par 15,23
e Bolencanà éran portés de
1Par 15,24
cantaven ab tronpes devant
1Par 15,24 Obededom e Camians éran portés de
1Par 15,25 e los conestables anàran per portar
1Par 15,25
anàran per portar la archa de
1Par 15,25 de la amistance de nostro Senyor de
1Par 15,26 com oÿsen los levites qui aportaven
1Par 15,26
levites qui aportaven la archa de
1Par 15,27
e tots los lavites, qui aportàvan
1Par 15,27
e Cohenias, qui era príncep de
1Par 15,28
los fills de Leví, qui aportaven
1Par 15,29
e de rautes. 29 E com l’archa de
1Par 15,29 de nostro Senyor fo vengude tro an
1Par 16,1
16,Tit 1 Donchs ells aportàran
1Par 16,1
la archa de Déu e meséran1Par 16,4
frita an oliy. 4 E astablí, denant
1Par 16,6
ab trompa devant l’archa de
1Par 16,11
alegra. 11 Quirets nostro Senyor e
1Par 16,11
Senyor e la sua virtut, querets
1Par 16,12
e dells seus jutgaments de
1Par 16,14 Déu, los seus jutgamens són an tota
1Par 16,15
15 Remembreu’s perdurablament
1Par 16,15
la sua covinensa e de
1Par 16,16
ell manà en mill generacions, 16
1Par 16,18 covinensa. 18 E dix: “Yo deré a tu
1Par 16,18
a tu la terra de Canan, cordell de
1Par 16,18
de Canan, cordell de la terra de
1Par 16,24 salvament. 24 Recomtats a les gens
1Par 16,29
ell, e ahorats nostro Senyor en
1Par 16,30
Senyor en la santa belesa. 30 Tota
1Par 16,30 30 Tota la terra sia moguda devant
1Par 16,30
devant la sua care, cor ell fundà
1Par 16,31
-se los cells e asbelesque’s
1Par 16,32
“Nostro Senyor regnerà.” 32 [*]
1Par 16,32
regnerà.” 32 [*] la mar antrò a
1Par 16,33
33 Lavòs louaran los futs de
1Par 16,33
Senyor, cor ell és vengut jutgar
1Par 16,34
a nostro Senyor, cor ell és bo, cor
1Par 16,37
37 Donchs ell lexà aquí devant
1Par 16,37
per ço que ells ministrasen devant
1Par 16,39
lo prevera e sos frares devant
1Par 16,40
totes las cosas qui són ascrites en
1Par 16,40
en la lig de nostro Senyor,
1Par 16,41 nom, a confesar nostro Senyor, cor

SEVILLA: 1PAR

la archa de nostro Senyor Déu de Israell
la archa de nostro Senyor Déus de Israel,
la archa de nostro Senyor Déus de Israell,
la paraula de nostro Senyor, en los
la segona orda meséran Zacarias e Ben e
la profecia per cantar dolç cant, cor ell
la archa. 24 E Sebonias e Josefat e
la archa de nostro Senyor, e Obededom e
la archa. 25 Donchs Daviu e tots los
la archa de la amistance de nostro Senyor
la amistance de nostro Senyor de la casa
la casa de Obededon ab gran alegria. 26 E
la archa de la amistance de nostro Senyor,
la amistance de nostro Senyor,
la archa, e los cantors, e Cohenias, qui
la profecia entra los cantors. Daviu era
la archa de nostro Senyor ab gran alegria,
la amistance de nostro Senyor fo vengude
la ciutat de Daviu, Nicoll, filla de
la archa de Déu e meséran-la al mix loch
la al mix loch del tebernacle que Daviu
la archa de nostro Senyor, dells levites
la amistance de nostro Senyor e devant
la sua virtut, querets la sua cara
la sua cara tostemps, 12 remembreu’s de
la sua bocha. 13 La sement de Israell són
la terra. 15 Remembreu’s perdurablament
la sua covinensa e de la paraula que ell
la paraula que ell manà en mill
la qual covinensa ell féu a Abram, e lo
la terra de Canan, cordell de la terra de
la terra de la vostra haretat.” 19 Jatsia
la vostra haretat.” 19 Jatsia açò que ells
la sua glòria, a tots los pobles les sues
la santa belesa. 30 Tota la terra sia
la terra sia moguda devant la sua care,
la sua care, cor ell fundà la terra que no
la terra que no·s mogés. 31 Alegren-se
la terra e dígan [*] les generacions:
la mar antrò a la sua planea, alegren-se
la sua planea, alegren-se los camps, e
la landa denant nostro Senyor, cor ell és
la terra.» 34 «Comfesats a nostro Senyor,
la sua misericòrdia és an lo setgla, 35 e
la archa de nostro Senyor Asaph e sos
la archa de nostro Senyor contínuament
la archa de nostro Senyor en un alt loch
la lig de nostro Senyor, la qual ell menà
la qual ell menà al pobla de Israel. 41 E
la misericòrdia sua és perdurablament. 42
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1Par 16,43
43 E tot lo pobla se’n tornà a
1Par 16,43 tornà a la sua cassa, e Daviu beneý
1Par 17,1
17,Tit 1 Com Daviu habitava an
1Par 17,1
profeta: –Veus que yo habit en
1Par 17,1
que yo habit en la casa de cedre e
1Par 17,11
tu vatges a tos pares, jo susitaré
1Par 17,11
jo susitaré la tua sement aprés tu,
1Par 17,12
adificarà a mi cassa, e yo fermaré
1Par 17,13
a mi an fil, e yo no tolré a ell
1Par 17,13
a ell la mia misericòrdia, axí com
1Par 17,14
de ell. 14 E yo astabliré aquel en
1Par 17,16 Senyor Déus, e què són yo, qual és
1Par 17,17
tu e per açò m’has parlat sobre
1Par 17,21
Israell? Una solla gent en terra, a
1Par 17,21
fahés a sos obs pobla, e gità per
1Par 17,21
ell, cor ell desliurà aquell de
1Par 17,23
que tu has dita a ton serfs e sobra
1Par 17,24
aquel és lo Déu de Israell, e
1Par 17,25 tu, Senyor mon Déu, has revellat a
1Par 17,27
27 e has comensat a beneyr
1Par 17,27
denant tu, cor pus tu, Senyor,
1Par 18,1
pres Geth e les filles de aquell de
1Par 18,3
Daviu Adadàzer, rey de Sabbà, de
1Par 18,8
molt aram, del qual Selamó féu
1Par 18,9
oyit que Daviu havia vensuda tota
1Par 18,12
fill de Servià, ferí Edom en
1Par 18,15
fill de Servià, era sobra tota
1Par 18,17
fills de Daviu astàvan primers a
1Par 19,2
sos misatges per aconortar a ell de
1Par 19,2
para, e con ells fóran venguts en
1Par 19,3
a tu per aspiyar e per sercar
1Par 19,4
4 Donchs, Hamon tunsurà lo cap e
1Par 19,7
ells ficàran lurs tendes de
1Par 19,7
de lurs ciutats e vengéran a
1Par 19,8
açò oyit, él hi tramès Joab ab tota
1Par 19,9
e andresàran lur host de prop
1Par 19,9
lur host de prop la porta de
1Par 19,10 10 E con Joab hac entès e vehé que
1Par 19,10
que la batalla seria devant él e de
1Par 19,11
los sirihenchs, 11 e liurà tota
1Par 19,11
tota la altra part del pobla desots
1Par 19,14
ell anàran contra los asirienchs a
1Par 19,15
son frare, e·ntràran-se’n an
1Par 19,16
lo flom. E Safat hi era príncep de
1Par 19,18 se combatéran contra ells. 18 Mas a
1Par 19,18
de peu, e aucís Safat, príncep de
1Par 20,1
solen anar a batalla, Joab agustà
1Par 20,1
batalla, Joab agustà la sua host e
1Par 20,1
agustà la sua host e la forsa de
1Par 20,1
forsa de la sua cavaleria e degostà
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la sua cassa, e Daviu beneý la sua casa.
la sua casa. 17,Tit 1 Com Daviu habitava
la sua cassa, él dix a Natan profeta:
la casa de cedre e la archa [*] de nostro
la archa [*] de nostro Senyor és desots
la tua sement aprés tu, la qual serrà de
la qual serrà de tos fills, e yo astabliré
la sua cadira perdurablament. 13 E yo seré
la mia misericòrdia, axí com la tolgí a
la tolgí a aquell qui fo anans de ell. 14
la mia casa e an lo meu regna [*]
la mia casa, que tu has donades a mi
la casa de ton serfs en lo temps qui és
la qual Déus anà per desliurar aquella,
la sua grenea e per los seus aspaventamens
la terra de Agipta. 22 E tu has posat lo
la sua casa sia confermada perdurablament.
la casa de Daviu, son serfs, astà devant
la orella de ton serfs que tu adificarias
la casa de ton serfs, que ell sia tostemps
la has beneÿta, ella serà beneÿta
la mà dels feristeus. 2 E ferí Moab, enaxí
la regió de Hemath, con ell anà per
la «mar» de aram e les columnes e los
la host de Adàdag, rey de Sobà, 10 ell
la val de Silves, e havia-hi XVIII mília
la sua host príncep. E Josefat, fill de
la mà del rey. 19,Tit 1 Asdevench-se
la mort de son para, e con ells fóran
la terra dels fills de Amon, per ço que
la tua terra? 4 Donchs, Hamon tunsurà lo
la barba als misatges de Daviu e tellà’n
la part devers Medebà. E los fills de Amon
la batalla. 8 E com Daviu hac açò oyit, él
la host dels forts hòmens. 9 E los fills
la porta de la ciutat. E los reys qui hi
la ciutat. E los reys qui hi éran venguts
la batalla seria devant él e de la part
la part derrera contra ell, ell alegí los
la altra part del pobla desots la mà de
la mà de Abisay, son frara. E axí ells
la batalla e ancalsàran aquells. 15 E com
la ciutat, e Joab se’n tornà an
la cavaleria de Adàdag, era duch de
la fi los asirienchs fusquéran a lo pobla
la host. 19 E com los servens de Adàdag
la sua host e la forsa de la sua cavaleria
la forsa de la sua cavaleria e degostà la
la sua cavaleria e degostà la terra dels
la terra dels fills de Amon. E despuys anà
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1Par 20,2
1Par 20,2
1Par 20,4
1Par 20,5
1Par 20,5
1Par 21,4
1Par 21,4
1Par 21,11
1Par 21,12
1Par 21,12
1Par 21,15
1Par 21,15
1Par 21,15
1Par 21,15
1Par 21,15
1Par 21,16
1Par 21,17
1Par 21,17
1Par 21,18
1Par 21,19
1Par 21,21
1Par 21,22
1Par 21,22
1Par 21,23
1Par 21,24
1Par 21,28
1Par 22,1
1Par 22,2
1Par 22,2
1Par 22,5
1Par 22,5
1Par 22,5
1Par 22,7
1Par 22,8
1Par 22,9
1Par 22,10
1Par 22,11
1Par 22,12
1Par 22,14
1Par 22,14
1Par 22,18
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 23,4
1Par 23,13
1Par 23,24
1Par 23,28
1Par 23,28
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aquella. 2 E Daviu pres e levà
a si matex. I pres †lo pobla† de
en Gèzer contra los feristeus, en
batalla contra los feristeus, en
aucís [*] Goliath geteu, lo fust de
comtat per peccat al pobla? 4 Mas
Mas la paraula del rey val més que
diu açò: “Tu alig de tres coses
12 o que III anys haurà fam en
haurà pestilència e gran mort en
lo destrovís, e dementra que ell
Senyor ho vehé e hac mercè sobra
del mal, e menà a l’àngell qui
–Basta, huymés ces d’equí avant
àngell de nostro Senyor estava prop
Senyor qui astava entra lo sell e
pobla? O, Senyor, yo·t prech que
tua mà se torn contra mi e contra
bastís un altar a nostro Senyor en
li havia dit a ell per manement de
vist, ell axí a ell a carrera de
dix a ell: –Dóna a mi lo loch de
aytant argent com vall, per ço que
Lavors dix Ornam a Daviu: –Prinargent com ella vall, cor yo no
que nostro Senyor hac ell axoyit en
22,Tit 1 Daviu dix: –Aquesta és
que tots los hòmens convertits de
ensems e que les pulisen, enaxí que
és ancara petit enfant e delicat, e
petit enfant e delicat, e la casa
aperaleré totes les coses anans de
7 E Daviu dix a Sellamó: –[*] de
e per açò tu no poràs adificar
deré pau e repòs tots los jorns de
e yo seré a ell an pare. Yo fermaré
sia ab tu e hages tot bé e adifica
lo pobla de Israell e gordar
ne hages paor. 14 Vet que yo ab
he aparalades las despeses de
en les nostres mans, e que tota
al Senyor nostro Déu, enaxí
nostro Déu, enaxí la archa de
a nostro Senyor seran mesos an
Senyor seran mesos an la archa e an
alets e depertits an lo servey de
ansens a nostro Senyor segons
qui fèyan les obres del servei de
menemens de Daviu. 28 E seran sots
dels fills de Aron en lo servey de
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la corrona a Melchom de son cap, e trobà
la ciutat. 3 E manà-se’n lo pobla qui
la qual ell aucís Sobocay de Huzach e
la qual fou lo fill de Odach, fill de
la lansa del qual era axí gros com lis de
la paraula del rey val més que la paraula
la paraula de Joab, e obtench açò. E com
la una, aquella que volràs: 12 o que III
la tua terra, o tres mesos ancalseran tu
la tua terra e que l’àngell de nostro
la destrovia, nostro Senyor ho vehé e hac
la granea del mal, e menà a l’àngell qui
la destrovia e dix-li: –Basta, huymés
la tua mà. E l’àngell de nostro Senyor
la era de Ornan jebuseu. 16 E Daviu lavà
la terra e tenia una aspasa e un coltel
la tua mà se torn contra mi e contra la
la casa de mon para, e que lo teu pobla no
la erra de Ornan jebuseu. 19 Ladonchs
la paraula de nostro Senyor. 20 E com
la era e anclinà’s an terra e adorà-lo.
la tua era, per ço que yo adifich en
la plaga ses al pobla. 23 Lavors dix Ornam
la e lo senyor rey meu face tot ço que a
la deg a tu tolra e depuys yo oferís [*]
la era de Ornan jebuseu, él sacrificà aquí
la casa de nostro Senyor, aquest altar és
la terra de Israell fosen ajustats ensems.
la casa de nostro Senyor fos adificada. 3
la casa la qual yo ull qui sia adificada a
la qual yo ull qui sia adificada a nostro
la mia mort. [*] 6 E apellà Salamó son
la mia volentat és astat que yo adificàs
la casa al meu nom, car tu has ascanpada
la sua vida. 10 E ell adificarà casa al
la cadira de son regna per sobra lo pobla
la casa al Senyor ton Déu, axí com ell ho
la lix del Senyor ton Déu. 13 Ladonchs
la mia pobresa he aparalades las despeses
la casa de nostro Senyor, C mília talens
la terra és sotsmesa denant nostro Senyor
la archa de la amistanse de nostro Senyor
la amistanse de nostro Senyor hi sia
la archa e an la casa qui és adificada al
la casa qui és adificada al nom de nostro
la casa de nostro Senyor XXIIII mília, e
la sua custuma, e que beneýs lo nom de ell
la casa de nostro Senyor de XX anys an
la mà dels fills de Aron en lo servey de
la cassa de nostro Senyor, en los
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1Par 23,28
en les finestras e en loch de
1Par 23,29
consegrats e sobre lo sacrifici de
1Par 23,29
e sobre les coses alises e sobra
1Par 23,31
e atresí al vespra, 31 aytenbé an
1Par 23,31
an la oferena dels sacrificis de
1Par 23,32
les observacions del tebernacle de
1Par 23,32
del tebernacle de la amistance e
1Par 23,32
e la costuma del sentuari e
1Par 23,32
frares, que ells administren en
1Par 24,5
del santuari e los prínceps de
1Par 24,5
de la casa de Déu éran aytanbé de
1Par 24,6
fill de Nathanael, ascrivà de
1Par 24,7
7 La primera sort exí a Yoyarib, e
1Par 24,8
e la segona exí a Joell, 8 e
1Par 24,8
a Joell, 8 e la tersa, a Harim, e
1Par 24,9
a Harim, e la quarta, a Seorim, 9 e
1Par 24,9
a Seorim, 9 e la V ª, a Melquià, e
1Par 24,10 a Melquià, e la VI, an Raynan, 10 e
1Par 24,10
an Raynan, 10 e la VII, a Accès, e
1Par 24,11
a Accès, e la VIII ª, a Abià, 11 e
1Par 24,11
a Abià, 11 e la IX ª, a Jezú, e
1Par 24,12
a Jezú, e la X ª, a Sechanià, 12 e
1Par 24,12
a Sechanià, 12 e la XI, a Liezab, e
1Par 24,13
a Liezab, e la XII, a Jasim, 13 e
1Par 24,13
a Jasim, 13 e la XIII, a Hofà, e
1Par 24,14
a Hofà, e la XIIII, a Isbaal, 14 e
1Par 24,14
a Isbaal, 14 e la XV, a Belgà, e
1Par 24,15
a Belgà, e la XVI, a Rimnet, 15 e
1Par 24,15
a Rimnet, 15 e la XVII, a Hur, e
1Par 24,16
a Hur, e la XVIII, a Facès, 16 e
1Par 24,16
a Facès, 16 e la XIX, a Fariech, e
1Par 24,17 Fariech, e la XX, a Hazchizel, 17 e
1Par 24,17
17 e la XXI, a Jachim, e a
1Par 24,18 Jachim, e a la XXII, a Gamul, 18 e
1Par 24,18
18 e la XXIII, a Dilaran, e a
1Par 24,19
lurs serveys, con ells antraven en
1Par 24,19 casa de Déu segons lur costuma sots
1Par 25,1
1 Donchs Daviu e los mestres de
1Par 25,2
fills de Asaf profetitzàran sots
1Par 25,3
Sabias e Machanàs, e fóran [*] sots
1Par 25,6
filles. 6 Tots aquests fóran sots
1Par 25,6
seltiris e an rautes e an servey de
1Par 25,9
exí a Josep, qui era de Asaf; e
1Par 25,10
e a sos frares, qui éran XII; 10 e
1Par 25,11
e a sos frares, qui éran XII; 11 e
1Par 25,12
e a sos frares, qui éran XII; 12 e
1Par 25,13
e sos frares, qui éran XII; 13 e
1Par 25,14
e a sos frares, qui éran XII; 14 e
1Par 25,15
e a sos frares, qui éran XII; 15 e
1Par 25,16
e a sos frares, qui éran XII; 16 e
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la purificació e an lo sentuari e an totes
la sèmola e sobre los crespells e sobre
la paella e sobre tot pes e sobra tota
la oferena dels sacrificis de la casa de
la casa de nostro Senyor, com an los
la amistance e la costuma del sentuari e
la costuma del sentuari e la observació
la observació dels fills de Aron, lurs
la casa de nostro Senyor. 24,Tit 1
la casa de Déu éran aytanbé de la casa de
la casa de Aleatzar com dels fills de
la Lig, linatga de Leví, descrisch aquels
la segona exí a Joell, 8 e la tersa, a
la tersa, a Harim, e la quarta, a Seorim,
la quarta, a Seorim, 9 e la V ª, a
la V ª, a Melquià, e la VI, an Raynan, 10
la VI, an Raynan, 10 e la VII, a Accès, e
la VII, a Accès, e la VIII ª, a Abià, 11
la VIII ª, a Abià, 11 e la IX ª, a Jezú, e
la IX ª, a Jezú, e la X ª, a Sechanià, 12
la X ª, a Sechanià, 12 e la XI, a Liezab,
la XI, a Liezab, e la XII, a Jasim, 13 e
la XII, a Jasim, 13 e la XIII, a Hofà, e
la XIII, a Hofà, e la XIIII, a Isbaal, 14
la XIIII, a Isbaal, 14 e la XV, a Belgà, e
la XV, a Belgà, e la XVI, a Rimnet, 15 e
la XVI, a Rimnet, 15 e la XVII, a Hur, e
la XVII, a Hur, e la XVIII, a Facès, 16 e
la XVIII, a Facès, 16 e la XIX, a Fariech,
la XIX, a Fariech, e la XX, a Hazchizel,
la XX, a Hazchizel, 17 e la XXI, a Jachim,
la XXI, a Jachim, e a la XXII, a Gamul, 18
la XXII, a Gamul, 18 e la XXIII, a
la XXIII, a Dilaran, e a la XXIIII, a
la XXIIII, a Maziam. 19 Aquestes són les
la casa de Déu segons lur costuma sots la
la mà de Aron, para de ells, axí com lo
la host departíran an lo servey els fills
la mà de Asaf prop lo rey. 3 E Ydathun: e
la mà de lur para Ydithun, los quals
la mà de lur para per cantar an lur templa
la casa de nostro Senyor e de prop lo rey,
la segona, a Golias e a sos fills e a sos
la tersa, a Sacur e a sos fills e a sos
la quarta, a Isaý e a sos fills e a sos
la V ª, a Natanias e sos fills e sos
la VI ª, a Bocian e a sos fills e a sos
la VII, a Israalà e a sos fills e a sos
la VIII, a Ysaÿas e a sos fills e a sos
la VIIII ª, a Machanias e a sos fills e a
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1Par 25,17
e a sos frares, qui éran XII; 17 e la X, a Samaÿas e a sos fills e a sos
1Par 25,18
e a sos frares, qui éran XII; 18 e la XI, a Esrael e a sos fills e a sos
1Par 25,19
e a sos frares, qui éran XII; 19 e la XII, a Sabias e a sos fills e a sos
1Par 25,20
sos fills e a sos frares, XII; 20 e la XIII, a Subaell e a sos fills e a sos
1Par 25,21
e a sos frares, qui éran XII; 21 e la XIIII, a Machatias e a sos fills e a
1Par 25,22
e a sos frares, qui éran XII; 22 e la XV, a Jerimoth e a sos fills e a sos
1Par 25,23
e a sos frares, qui éran XII; 23 e la XVI, a Hananias, e a sos fills e a sos
1Par 25,24
e a sos frares, qui éran XII; 24 e la XVII, a Jesbotase e a sos fills e a sos
1Par 25,25
e a sos frares, qui éran XII; 25 e la XVIII, a Hananí e a sos fills e a sos
1Par 25,26
e a sos frares, qui éran XII; 26 e la XIX ª, a Melqui e sos fills e a sos
1Par 25,27
e a sos frares, qui éran XII; 27 e la XX, a Eliath e a sos fills e a sos
1Par 25,28
e a sos frares, qui éran XII; 28 e la XXI, a Othir e a sos fills e a sos
1Par 25,29
e a sos frares, qui éran XII; 29 e la XXII, a Godolias e a sos fills e a sos
1Par 25,30
e a sos frares, qui éran XII; 30 e la XXIII, a Maziüth e a sos fills e a sos
1Par 25,31
e a sos frares, qui éran XII; 31 e la XXIIII, a Romanathiser e a sos fills e
1Par 26,12
les guardes, qui administrasen en la cassa de nostro Senyor, axí com lurs
1Par 26,14 en cascuna de les portes. 14 Donchs la sort qui era de la part devés orient
1Par 26,14
14 Donchs la sort qui era de la part devés orient caech a Samaÿas, e la
1Par 26,14
devés orient caech a Samaÿas, e la sort qui era devers tremuntana se
1Par 26,15
era molt savi e molt discret, 15 e la tersa part qui era devers mixjorn se
1Par 26,15
a Bededom e a sos fills, en la quall partida de la cassa era lo
1Par 26,15
a sos fills, en la quall partida de la cassa era lo consell dels vells. 16
1Par 26,16
vells. 16 Sefinà e Hozà astàvan a la part devers soll ponent, de prop la
1Par 26,16
la part devers soll ponent, de prop la porta qui mena hom a la carrera de la
1Par 26,16
de prop la porta qui mena hom a la carrera de la pugada, e és aquí la
1Par 26,16 porta qui mena hom a la carrera de la pugada, e és aquí la guàrdia contra la
1Par 26,16
la carrera de la pugada, e és aquí la guàrdia contra la guàrdia. 17 E VI
1Par 26,16 pugada, e és aquí la guàrdia contra la guàrdia. 17 E VI fills de Leví estaven
1Par 26,17
E VI fills de Leví estaven devers la porta d’orient, e de la part devers
1Par 26,17
devers la porta d’orient, e de la part devers agilló estaven IIII e [*],
1Par 26,18
18 En las seŀles dels portés de la part devers ponent ne astàvan quatra en
1Par 26,18 devers ponent ne astàvan quatra en la carrera e axí éran de dos an dos per
1Par 26,20
E Echias era sobra los tressaus de la casa de nostro Senyor e sobra los
1Par 26,22
son frara, sobra los tresaurs de la casa de nostro Senyor, 23 e fóran sobra
1Par 26,26 compayas e conestables e duchs de la host, e fóran magoralls. 27 De les
1Par 26,27
en restaurament, e fóran sobra la vaxella de nostro Senyor. 28 Totes
1Par 26,28
santificàran aquestes coses per la mà de Lemich e per son frara. 29 Senias
1Par 26,29
sobre les obres qui·s fèyan sobra la part de defora per los fills de Israell
1Par 26,30
de Israel ultra lo flum Jordà, de la part devers ponent, en totes les obres
1Par 27,2
Siboaam, fill de Sabdiel, era sobra la primera compaya en lo primer mes, e
1Par 27,3
e príncep de tots los prínceps de la host en lo primer mes. 4 Achites Duch
1Par 27,4 lo primer mes. 4 Achites Duch havia la segona compaya del segon mes, e havia
1Par 27,4
lo qual governava una pertida de la host de XXIIII milés. 5 Beneas, fill de
1Par 27,5
de Joadès, lo prevera, era duch de la tersa compaya en lo ters mes, e havia
1Par 27,5
compaya en lo ters mes, e havia an la sua partida XXIIII mília hòmens. 6
1Par 27,6
XXX. E Zadap, son fill, era sobra la sua compaya. 7 En aquell any era lo
1Par 27,8
V príncep en lo V mes, e havia an la sua compaya XXIIII mília hòmens. 9 Lo
1Par 27,9
fill de Accès de Tachnà, e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 10 Lo
1Par 27,10
dels fills de Efraÿm, e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 11 Lo
1Par 27,11
del linatge de Sèray, e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 12 Lo
252

PERE CASANELLAS

1Par 27,12
1Par 27,13
1Par 27,14
1Par 27,15
1Par 27,24
1Par 27,26
1Par 27,31
1Par 27,34
1Par 28,1
1Par 28,2
1Par 28,2
1Par 28,2
1Par 28,2
1Par 28,3
1Par 28,4
1Par 28,4
1Par 28,4
1Par 28,5
1Par 28,6
1Par 28,8
1Par 28,10
1Par 28,11
1Par 28,11
1Par 28,12
1Par 28,13
1Par 28,13
1Par 28,14
1Par 28,16
1Par 28,17
1Par 28,17
1Par 28,18
1Par 28,18
1Par 28,19
1Par 28,20
1Par 28,20
1Par 28,21
1Par 28,21
1Par 29,1
1Par 29,1
1Par 29,1
1Par 29,2
1Par 29,3
1Par 29,8
1Par 29,10
1Par 29,11
1Par 29,11
1Par 29,11
1Par 29,11
1Par 29,12
1Par 29,12
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del linatga de Bengamí, e havia an
del linatga de Sèray, e havia an
dels fills de Efraÿm, e havia an
linatga de Gotoniell, e havia an
ancara no havia complit sobre açò,
e sobre los leuradós qui leuraven
Tots aquests fóran prínceps de
Abiatar. E Joab era príncep de tota
e los molt forts qui éran an
adificàs casa a nostro Senyor, en
a nostro Senyor, en la qual astegés
en la qual astegés la archa de
qui hi són nesesàries per adificar
Déu ha dit a mi: “Tu no adificaràs
Déus de Israell ha mi alet de tota
del trip de Judà, e ha aleta de
Judà, e ha aleta de la casa de Judà
Salamó, mon fill, que ell sega an
“Salamó, ton fill, adificarà a mi
Déus, per ço que vós poseÿschats
ha elet tu per ço que adifichs
e del templa e dels celers e de
dels lits en los lochs amagats e de
tot antorn en los tresaurs de
tresaus dels sants. 13 E donà a ell
fills de Leví en totes les obres de
E donà a ell argent a pes per
E donà-li a mesura aur a obs de
pur e als lehonets d’aur, segons
de masura, ço és, un pes entra
astesésan lurs ales e qui cobrisen
ales e qui cobrisen la archa de
desús dites, eles vengéran a mi de
tu dentrò que tu hages acabade tota
acabade tota la obra del servey de
e dels fills de Leví en tota
Leví en tota la obra del servey de
29,Tit 1 Lo rey Daviu parlà a tota
qui és ancara infant e tenra, e
infant e tenra, e la obra és gran e
he aparalades totes las despeses de
coses que yo he aparalades a
lo tresaur de [*] nostro Senyor per
E beneý nostro Senyor devant tota
comensament e sens fi. 11 Senyor,
la grenesa és tua e lo poder e
és tua e lo poder e la glòria e
las coses qui són en lo cell e an
12 Les riqueses són tuas e
les coses, virtut e poder són an
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la sua compayia XXIIII mília hòmens. 13 Lo
la sua compaya XXIIII mília hòmens. 14 Lo
la sua compayia XXIIII mília hòmens. 15 Lo
la sua compayia XXIIII mília hòmens. 16
la ira de Déu vench sobra los fills de
la terra; 27 e Samaÿas de Romath era sobre
la riquesa del rey Daviu. 32 E Jonatan,
la host del rey. 28,Tit 1 Donchs Daviu
la host de Jerusalem. 2 Com lo rey fo
la qual astegés la archa de la amistance
la archa de la amistance de nostro Senyor
la amistance de nostro Senyor e lo siti
la casa, 3 mas Déu ha dit a mi: “Tu no
la casa al meu nom, per ço com tu ést
la casa de mon para, per ço que yo fos rey
la casa de Judà la casa de mon para, e [*]
la casa de mon para, e [*] ha elet mi an
la cadira del regna de nostro Senyor sobra
la mia casa e los meus atris, car yo he
la bona terra e que lexets aquela als
la casa del santuari, conforte’t e acaba
la canbra e dels lits en los lochs amagats
la casa de median 12 e de tots los palaus
la casa de nostro Senyor e an los tresaus
la discripció dels departiments dels
la casa de nostro Senyor e an tots los
la diversitat dels vaxells e de les obres.
la taule de preposició, e atresí li donà
la calitat de masura, ço és, un pes entra
la u lehó e l’altra. E·trasí ell donà a
la archa de la amistance de nostro Senyor.
la amistance de nostro Senyor. 19 «Totes
la mà de nostro Senyor ascrites, per ço
la obra del servey de la casa de nostro
la casa de nostro Senyor. 21 Vet que los
la obra del servey de la casa de nostro
la casa de nostro Senyor seran ab tu e són
la multitut e dix: –Nostro Senyor ha elet
la obra és gran e la habitació no és pas
la habitació no és pas aparalada a homa,
la casa de mon Déu, ço és, [*] aram per
la santa casa, 4 ço és, III mília talens
la mà de Jaiel de Gerson. 9 Tot lo pobla
la moltitut e dix: –Beneÿt ést tu, Senyor,
la grenesa és tua e lo poder e la glòria e
la glòria e la victòria. A tu sia lauor. E
la victòria. A tu sia lauor. E totes las
la terra són tuas. Senyor, lo regna és teu
la glòria és tua, tu has senyoria sobre
la tua mà, en la tua mà és granea e
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1Par 29,12
virtut e poder són an la tua mà, en
1Par 29,14 aquelles coses que havem preses de
1Par 29,16
adificada al teu sant nom, és de
1Par 29,17
simplea, un yo, qui són alegra en
1Par 29,18 que aquesta pensa estia tostemps a
1Par 29,19
que él los face tots e que adifich
1Par 29,19
face tots e que adifich la casa de
1Par 29,20
20 Donchs Daviu menà a tota
1Par 29,20 lo Senyor nostro Déu. Donchs tota
1Par 29,21
ab lurs sacrificamens e ab tota
1Par 29,22
Senyor ab gran alegre, e untàran
1Par 29,23
an bisba. 23 E Salomó sech sobra
1Par 29,25 son regna, tal que anc negun rey no
1Par 29,30
e los fets de tot lo seu regna e de
1Par 16,13
jutgaments de la sua bocha. 13
1Par 24,7
tots los altros fills de Ytamar. 7
1Par 25,9
e aytenbé lo savi con lo foll. 9
1Par 5,9
an la terra que és sol ixent,
1Par 26,17
devers agilló estaven IIII e [*],
1Par 27,1
e qui axían cascun mes de l’any,
1Par 29,5
an qualque loch haurà obra d’aur e
1Par 1,11 E Mesraym engendrà Ludín e Anamín,
1Par 4,21
Judà: Her, qui fo para de Lechà, e
1Par 7,26
Tèran nasch, 26 lo qual angendrà
1Par 14,15
en la subiranitat de los parers, e
1Par 15,2
de Déu, e astès lo tebernacle. 2
1Par 21,19
en la erra de Ornan jebuseu. 19
1Par 22,13
la lix del Senyor ton Déu. 13
1Par 12,21 Aquets aydàran a Daviu contra los
1Par 28,17
a ell diversos pes de argent en los
1Par 11,20
dels tres, i ell levà la sua
1Par 11,23
V coldos de astetura e havia una
1Par 16,33
33 Lavòs louaran los futs de la
1Par 12,34 ab aquels qui sabían portar ascut e
1Par 20,5
[*] Goliath geteu, lo fust de la
1Par 11,11
entre XXX; aquest levà la sua
1Par 11,23
ab una verga e arepà a ell la sua
1Par 11,23
an sa mà, e aucís aquel ab la sua
1Par 12,8 bons conbatedors que tenían ascut e
1Par 5,18
qui éran batalés e portaven armes,
1Par 12,24
de Judà, qui portaven ascuts e
1Par 28,15
aur per mesura als canalobres de
1Par 28,15
als canalobres de làntea e las lus
1Par 28,15 masura de cascun canalobra e de les
1Par 28,15 dels canelobres de argent e de lurs
1Par 29,21
que hom sol fer en tot Israel, molt
1Par 4,23
són los ollés qui astaven an
1Par 4,31
e an Saarym. Aquestes fóran
1Par 5,15
de Oremí, príncep de la casa en
1Par 6,15 Et, com nostro Senyor transmudà per
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la tua mà és granea e manement de totes
la tua mà. 15 Nós som astranys devant tu e
la tua mà e totes las coses són tues. 17
la simplea de mon cor, he ofertes totes
la tua honor. 19 E dóna acabat cor a
la casa de la qual yo he aparalades las
la qual yo he aparalades las despeses. 20
la moltitut e dix: –Beneÿts lo Senyor
la moltitut beneý lo Senyor, Déu de lurs
la costuma que hom sol fer en tot Israel,
la segona vegada Salamó, fill de Daviu;
la cadira de nostro Senyor axí com a rey
la hac aytal que fos anans de Israell. 26
la sua forsa e del temps que pasàran
La sement de Israell són los seus serfs e
La primera sort exí a Yoyarib, e la segona
La primera sort exí a Josep, qui era de
là on hom entra an un desert e armitatga,
là on era lo consell astaven dos e dos. 18
là on era cascun era sobra XXIIII mília
là on haurà obra de argent, que totes las
Laabín, Nephtoín, 12 Pherusín, Casloÿm, e
Laadà, qui fo para de Marazà, e les
Laadon. E lo fill de aquest hac per nom
ladonchs tu axiràs a la batalla, cor Déus
Ladonchs dix Daviu: –No és cosa leguda que
Ladonchs Daviu hi anà e féu axí com a Gaad
Ladonchs poràs tu profitar si tu guardes
ladres, cor tots éran hòmens molt forts e
lahons de argent. 18 E donà aur molt pur a
lance contra CCC nafrats, i ell era lo pus
lance aytal com plagador de texidor.
landa denant nostro Senyor, cor ell és
lansa. 35 E los fills de Dan qui éran
lansa del qual era axí gros com lis de
lanse sobre CCC, nafrats una vegada. 12E
lanse, la qual tenia an sa mà, e aucís
lanse metexa. 24 E açò feia Beneÿas, fill
lanse, e lur care era axí com a cara de
lanses e ascuts e coltels, e sabien bé
lanses, fóran VI mília DCCC aparalats a
làntea e las lus lanternas, enaxí que él
lanternas, enaxí que él li donà pes d’
lanternas, atresí dels canelobres de
lanternes. 16 E donà-li a mesura aur a
largament. 22 E aquell die ells mengàran e
las plantacions e en les astabbilias en la
las ciutats e les viles sues dentrò que
las suas companyes, 16 habitàvan en Galaad
las mans de Nabuchadenasor Judà e
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1Par 6,19
Moolí, Muzí. E aquestes fóran
1Par 6,19
fóran las lurs perentias segons
1Par 6,54
los carrés e an los lochs de prop
1Par 6,57
57 E a los fills de Aron donàran
1Par 6,60
fóran XIII, qui fóran dades per
1Par 6,63
Los fills, amperò, de Merarí, per
1Par 6,66
éran dels fills de Cahat, e fóran
1Par 7,2
prínceps per les suas cases e per
1Par 7,21
cor ells vengéran per asveyr
1Par 9,2
primerament en lurs ciutats e en
1Par 9,26
e éran sobra ells e gordaven
1Par 9,27
de nostro Senyor, 27 [*] per obrir
1Par 9,29
viy e sobre [*] l’ansens e sobra
1Par 10,10 e als lurs pobles. 10 E consegràran
1Par 11,18
anàran III forts hòmens per mix
1Par 12,15
ell ha acostumat de créxer sobre
1Par 12,38
tot lo pobla de Ysrael. E totes
1Par 13,2
frares qui són romasos en totes
1Par 14,15 Déus és axit per ço que ell destrua
1Par 14,16 axí com Déus li havia menat, e ferí
1Par 14,17 nom de Daviu fo aspandit per totes
1Par 15,20
e Baamias cantaven, e cantaven
1Par 16,5
sobra lo cant del saltiri e sobre
1Par 16,40
a matí e a vespre, segons totes
1Par 17,1
[*] de nostro Senyor és desots
1Par 17,21 grenea e per los seus aspaventamens
1Par 19,4
misatges de Daviu e tellà’n a ells
1Par 19,13
per lo nostro pobla e per
1Par 20,3
tresinats. Axí ho féu Deviu a totes
1Par 22,14 yo ab la mia pobresa he aparalades
1Par 26,13
axí com lurs frares. 13 Donchs
1Par 26,18 lo consell astaven dos e dos. 18 En
1Par 27,26
E Ozií, fill de Chelup, era sobra
1Par 27,27
Romath era sobre los leuradors de
1Par 27,28
era sobra los olivars e sobre
1Par 27,28 éran en los camps, e Joàs era sobre
1Par 27,29 Saratiar de Saran era prebost sobre
1Par 27,29
era sobra los bous qui éran en
1Par 28,2
Déu. E yo he aparalades totes
1Par 28,9
cors e antén tots los pensaments de
1Par 28,15
mesura als canalobres de làntea e
1Par 29,2
mes forses he aparalades totes
1Par 29,4
talens de argent provat per deurar
1Par 29,5
on haurà obra de argent, que totes
1Par 29,11
victòria. A tu sia lauor. E totes
1Par 29,16
sant nom, és de la tua mà e totes
1Par 29,19 la casa de la qual yo he aparalades
1Par 16,36 pobla diga: «Amén», e canten a Déu
1Par 29,11
e la glòria e la victòria. A tu sia
1Par 21,16 la era de Ornan jebuseu. 16 E Daviu
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las lurs perentias segons las lurs
las lurs compayes. 20 Gerson, qui fo para
las parantias dels catitaris, cor per sort
las ciutats de refugi Hebron e Lempnan e
las lurs parentias e cognacions. 61 E
las sues perentias e cognacions, del trip
las ciutats en los térmens de aquels del
las lurs cognacions; e nonbràran del trip
las posecions. 22 Donchs Efraÿm, lur para,
las posecions dels fills de Israel fóran
las finestres e los tresors de la casa de
las portes al matí com seria temps. 28 De
las aspícias. 30 E dels fills dells
las sues armes en lo templa de lur déu e
las tendas dels felisteus e aportàran
las suas ribes, e tots aquests qui
las romenilles de Israel éran de un metex
las regions de Israell e als preveres e
las hots dels faristeus. 16 Donchs Daviu
las hots dels feristeus de Gabeon entrò a
las regions, e nostro Senyor féu ell éser
las coses secretes ab lurs arpas. 21 E
las rautes. Astablí Asaf per sonar les
las cosas qui són ascrites en la lig de
las pells. 2 E Natan dix a Deviu: –Tu fé
las nacions devant ell, cor ell desliurà
las lurs vestiduras de les natges de ells
las ciutats de nostro Déus, e nostro
las ciutats dels fills de Amon. E depuys
las despeses de la casa de nostro Senyor,
las sorts fóran meses egualment als pochs
las seŀles dels portés de la part devers
las obres groses e sobre los leuradós qui
las viyas, e Zebdias de Aphot era sobra
las figeras qui éran en los camps, e Joàs
las cambres on astava l’oliy. 29 E
las bístias qui pexían an Sarona; e Safat,
las valls. 30 E Ubill de Ysmaeel era sobra
las coses qui hi són nesesàries per
las pensas. Si tu serchas a él, tu·l
las lus lanternas, enaxí que él li donà
las despeses de la casa de mon Déu, ço és,
las perets del templa, 5 an qualque loch
las obres qui seran aquí sían fetes de
las coses qui són en lo cell e an la terra
las coses són tues. 17 Senyor Déus, yo sé
las despeses. 20 Donchs Daviu menà a tota
lauor. 37 Donchs ell lexà aquí devant la
lauor. E totes las coses qui són en lo
lavà los ulls e vehé l’àngell de nostro
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1Par 15,27
astolla e una butsina, e tots los
1Par 4,41
qui fóran del linatga de Cam. 41 E
1Par 13,12
an aquest present dia de huy. 12 E
1Par 19,5
lurs barbes e lurs cabells, e que
1Par 21,27
sobre lo altar del sacrifici. 27 E
1Par 10,3
e Melquisue, fills de Saüll. 3
1Par 21,23
ço que la plaga ses al pobla. 23
1Par 6,15 de Nabuchadenasor Judà e Jerusalem,
1Par 13,11
aquí denant nostro Senyor. 11 E
1Par 16,33
les coses qui són an aquells. 33
1Par 9,19
qui gordaven cascun an son die
1Par 11,3
segons la paraula de nostro Senyor,
1Par 20,6
altra batalla esdevench an Geth, en
1Par 23,10
Lehedan. 10 E los fills de Semeý:
1Par 4,21
fill de Judà: Her, qui fo para de
1Par 2,7
Achor, qui torbà Israel e peccà en
1Par 23,7
e Achach e Merarí. 7 E Gerson e
1Par 23,8 Gerson e Leedan e Semeý. 8 Fills de
1Par 26,21 fóran prínceps de les compayas de
1Par 18,17
de Joadè, era sobre sells de les
1Par 15,2 2 Ladonchs dix Daviu: –No és cosa
1Par 15,13 com nós fèyem cosa qui no era a nós
1Par 23,9
fóran prínceps de les compayas de
1Par 26,21
dells sants. 21 Los fills de
1Par 4,22
en Moab, e aquels qui tornàran en
1Par 11,22
e Moab, e él devellà e aucís lo
1Par 12,8
e lur care era axí com a cara de
1Par 28,17
de masura, ço és, un pes entra la u
1Par 28,17
qui éran d’aur molt pur e als
1Par 26,28
aquestes coses per la mà de
1Par 6,57
las ciutats de refugi Hebron e
1Par 16,42 trompa e que tocasen senbes e tots
1Par 1,29
Isach e Ismael. 29 Aquestes són
1Par 2,55
meytat del repòs de Sereray, 55 e
1Par 2,55
de Sereray, 55 e les cusinees e
1Par 2,55
en los tebernacles. Aquestes són
1Par 3,9
[*] 9 [*], part los fills de
1Par 4,8 Am. 8 Chus engendrà Enòs, Sobohà e
1Par 4,21
e Laadà, qui fo para de Marazà, e
1Par 4,23
qui astaven an las plantacions e en
1Par 4,31
Aquestes fóran las ciutats e
1Par 4,38 los prínceps qui fóran anomenats en
1Par 4,38
en les suas parantias e an
1Par 5,13
frares, amperò, de aquestes, segons
1Par 5,13
de aquestes, segons les cases e
1Par 5,24
e fóran duchs e senyós en
1Par 6,56
e donaren los camps de la ciutat e
1Par 6,58
e Tramó, ab los seus masos e ab
1Par 6,62
62 e als fills de Gerson, per
1Par 6,65
dels fills de Bengamín ciutats,

SEVILLA: 1PAR

lavites, qui aportàvan la archa, e los
lavors vengéran aquels que demunt havem
lavors Daviu temé nostro Senyor, e dix:
lavors se’n tornasen. 6 E com los fills
lavors nostro Senyor menà a l’àngell que
Lavors fou agreugada la batalla contra
Lavors dix Ornam a Daviu: –Prin-la e lo
lavòs Josadech exí d’equí. 16 Aquests
lavòs fo molt trist Daviu, per ço cor
Lavòs louaran los futs de la landa denant
le antrada dels alberchs de nostro Senyor.
le qual ell dix per la bocha de Samuel. 4
le quall era un homa [*] qui havia VI dits
Lech e Zizà e Jaús e Banan; aquets IIII
Lechà, e Laadà, qui fo para de Marazà, e
ledronici de vet (ço és, que fo vedat). 8
Leedan e Semeý. 8 Fills de Leedan, fóran
Leedan, fóran prínceps Jadiell e Serram e
Leedan e Gerson e Gehieli. 22 E los fills
legions dels sereteus e dels fereseus. E
leguda que la archa de Déu sia portada per
leguda. 14 Donchs los preveres e los fills
Lehedan. 10 E los fills de Semeý: Lech e
Lehedan e los fills de Gerson [*] fóran
Lèhem. Aquestes paraules són veles. 23
lehó al mix loch de la sisterna en temps
lehó i éran pus correns que cabirolls en
lehó e l’altra. E·trasí ell donà a ell
lehonets d’aur, segons la calitat de
Lemich e per son frara. 29 Senias era
Lempnan e los lurs masos qui hi éran de
lenguatges de asturments a cantar a Déu. E
les generacions de aquests: Ismael engenrà
les cusinees e les cognicions cantans dels
les cognicions cantans dels maestres qui
les compayas qui vengéran de la calor del
les concopines, hagéran una germana que
les cosinees de Aral, fill de Aram. 9 E
les cognicions de la casa de aquells qui
les astabbilias en la casa del rey e an
les viles sues dentrò que hagéran Daviu
les suas parantias e an les casas de lurs
les casas de lurs cusineses e fóran fort
les cases e les lurs parenties, foren
les lurs parenties, foren aquests VII:
les lurs conpayas. 25 E desenpararen Déus
les viles a Calef, fill de Jofonè. 57 E a
les sues vilotxes, e Helon e Daber ab los
les lurs perentias e cognacions, del trip
les quals apellàran [*], 66 axí com
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1Par 7,2
Samuel; e fóran prínceps per les suas cases e per las lurs cognacions;
1Par 9,9
prínceps per lurs compayes per les cases dels lurs pares. 10 Dels
1Par 9,19
de Corè, qui foren guardes sobre les obres del servey e guardes sobre los
1Par 9,23
fe, 23 ells e lurs fills aytanbé en les portes de la cassa de nostro Senyor e
1Par 9,25
25 E lurs frares astaven an les viletes e venían als disaptes d’un
1Par 9,29
aquells qui tenían en lur crehensa les coses del sentuari éran posats sobra
1Par 9,31
fill de Corè, era prebost de totes les coses qui éran frites en paeles. 32 E
1Par 9,33
dells fills de Leví, qui astaven an les finestres, per ço que ells servisen de
1Par 10,8
l’altre dia los filisteus preséran les despules de aquells qui éran morts e
1Par 10,9
desgornit e li hagéran levades les armes, ells lo tremeséran an lur terra
1Par 12,8
i éran pus correns que cabirolls en les muntayas. 9 E Èser era príncep e
1Par 12,17
con yo no haga peccat en les mies mans, lo Déu de nostros pares ho
1Par 12,33
axíran a batalla e astaven entra les compayas ben savis an conbatra fóran L
1Par 13,2
Leví, qui habiten an los burchs de les ciutats, per ço que ells sían ajustats
1Par 13,14
Senyor beneý la sua cassa e totes les coses que ell havia. 14,Tit 1 Hiran,
1Par 15,12
a ells: –Vós, qui sots prínceps de les compayas dells fills de Leví,
1Par 16,4
e qui hagesen remembrament de les sues obres, e qui glorificasen e
1Par 16,5
las rautes. Astablí Asaf per sonar les senbes. 6 E astablí Banayà e Jaziell,
1Par 16,8
nom e fets conèxer an los pobles les sues atrobadures. 9 Cantats a ell e
1Par 16,9
9 Cantats a ell e recomtats les sues merevellas. 10 Loats lo seu sant
1Par 16,12 cara tostemps, 12 remembreu’s de les sues meravellas que ell féu, e dels
1Par 16,24
lo seu salvament. 24 Recomtats a les gens la sua glòria, a tots los pobles
1Par 16,24
la sua glòria, a tots los pobles les sues meravellas, 25 cor nostro Senyor
1Par 16,31
asbelesque’s la terra e dígan [*] les generacions: “Nostro Senyor regnerà.”
1Par 16,32
alegren-se los camps, e totes les coses qui són an aquells. 33 Lavòs
1Par 16,35
salva nos [*] e deliure’ns de les gens, per ço que nós confesem al teu
1Par 17,2 2 E Natan dix a Deviu: –Tu fé totes les cosses qui són an ton cor, cor nostro
1Par 17,7
a Daviu, mon serfs: “Lo Senyor de les compayas diu açò: ‘Yo presí tu con tu
1Par 17,7
tu con tu gordaves lo bestiar en les pastures que tu foses duch e giador
1Par 17,20 tots aquells que nós havem oyits de les nostres orelles. 21 E qual altra és
1Par 17,24
e sia dit: “Lo Senyor de les compayes e de les virtuts, aquel és lo
1Par 17,24
“Lo Senyor de les compayes e de les virtuts, aquel és lo Déu de Israell, e
1Par 18,1
e humilià aquells, e pres Geth e les filles de aquell de la mà dels
1Par 18,4
peu, e asgarrà tots los cavalls de les carretes, dels quals ell astogà a sos
1Par 18,6
Senyor ajudà a aquell en totes les coses que ell feya. 7 E Daviu pres los
1Par 18,8 qual Selamó féu la «mar» de aram e les columnes e los vaxells d’aram. 9 E
1Par 18,11
l’aur lo qual lo rey havia pres de les gens, axí com de Idomea e de Moab e
1Par 18,13 nostro Senyor salvà Daviu en totes les coses que ell féu. 14 Donchs Daviu
1Par 18,17
fill de Joadè, era sobre sells de les legions dels sereteus e dels fereseus.
1Par 19,4
’n a ells las lurs vestiduras de les natges de ells antrò alls peus, e
1Par 21,13
mas més val a mi que yo caga en les mans de nostro Senyor, per ço com les
1Par 21,13 mans de nostro Senyor, per ço com les sues misericòrdies són molt grans, que
1Par 21,13
són molt grans, que no an les mans dels hòmens. 14 Donchs nostro
1Par 22,2
qui talasen péres ensems e que les pulisen, enaxí que la casa de nostro
1Par 22,3
molt ferro per los clavels de les portes, e per fer junchtures e
1Par 22,5
que ella sia nomenada en totes les regions. Donchs, yo aperaleré totes
1Par 22,5
regions. Donchs, yo aperaleré totes les coses anans de la mia mort. [*] 6 E
1Par 22,14
he aparalats futs e péras a totes les tuas despeses. 15 E tu has molts
1Par 22,18 ha liurats tots nostros anemichs en les nostres mans, e que tota la terra és
1Par 23,9
aquests tres fóran prínceps de les compayas de Lehedan. 10 E los fills de
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1Par 23,24
1Par 23,28
1Par 23,28
1Par 23,29
1Par 23,31
1Par 23,32
1Par 24,5
1Par 24,5
1Par 24,6
1Par 24,6
1Par 24,19
1Par 24,31
1Par 25,5
1Par 26,12
1Par 26,13
1Par 26,21
1Par 26,27
1Par 26,27
1Par 26,29
1Par 26,30
1Par 27,23
1Par 27,25
1Par 27,25
1Par 27,25
1Par 28,1
1Par 28,1
1Par 28,1
1Par 28,12
1Par 28,13
1Par 28,14
1Par 28,15
1Par 28,16
1Par 28,17
1Par 28,17
1Par 28,19
1Par 29,5
1Par 29,6
1Par 29,6
1Par 29,8
1Par 29,12
1Par 29,30
1Par 2,16
1Par 29,12
1Par 21,10
1Par 27,32
1Par 16,19
1Par 27,27
1Par 27,26
1Par 27,26
1Par 11,11
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nonbra de tots los caps qui fèyan
Senyor, en los vestiments, en
e an lo sentuari e an totes
e sobre los crespells e sobre
an los disaptes e an callendes e an
devant nostro Senyor. 32 E guarden
VIII prínceps. 5 E axí ell departí
5 E axí ell departí les unes e
lo rey e denant los prínceps [*] de
una casa qui era sobra totes
XXIIII, a Maziam. 19 Aquestes són
Achimàlech e devant los prínceps de
fills de Heman, qui vèyan lo rey en
portés que fosen tots prínceps de
per lurs compayes en cascuna de
de Gerson [*] fóran prínceps de
la host, e fóran magoralls. 27 De
les batalles e dels gorniments de
de Isaart, e sos fills éran sobre
de la part devers ponent, en totes
lo pobla de Israell axí com
sobre aquels tresaus qui éran an
qui éran an les ciutats e an
les ciutats e an les viletes e an
duchs dels trips e los prebots de
senescals e aquels qui éran sobra
qui éran sobra les riqueses e
que él se havia perpensats e de
e dels fills de Leví en totes
per la diversitat dels vaxells e de
de masura de cascun canalobra e de
e atresí li donà argent a
taules d’ergent; 17 e donà a
ergent; 17 e donà a les culeres e a
per ço que yo antenés totes
seran aquí sían fetes de argent per
a nostro Senyor. 6 Los prínceps de
dels prínceps sien curosos de
trobades pedres preciosas, ells
és tua, tu has senyoria sobre totes
en Israell o an tots los regnes de
15 lo VI Ason i lo VII David. 16
tu ést sobra tots los prínceps. 12
“Nostro Senyor diu açò: ‘Yo do a tu
e hom poderós e savi, hom ben
pochs per nonbre e que los seus
e Samaÿas de Romath era sobre los
sobra las obres groses e sobre los
groses e sobre los leuradós qui
Hetemoní, príncep entre XXX; aquest

SEVILLA: 1PAR

les obres del servei de la casa de nostro
les finestras e en loch de la purificació
les obres del servey del templa de nostro
les coses alises e sobra la paella e sobre
les altres sollemnitats, segons lo nonbre
les observacions del tebernacle de la
les unes e les altres compayas entra si
les altres compayas entra si per sorts,
les compayas, dels preveras e dels fills
les altres dels fills de Aleatzar, e una
les lurs órdens segons lurs serveys, con
les compayas dells preveras e dells fills
les paraules de Déu per exelsar lo seu
les guardes, qui administrasen en la cassa
les portes. 14 Donchs la sort qui era de
les compayas de Leedan e Gerson e Gehieli.
les batalles e dels gorniments de les
les batales que ells havían consegrats en
les obres qui·s fèyan sobra la part de
les obres de nostro Senyor e an lo servey
les astelles del cell. 24 E com Joab, fill
les ciutats e an les viletes e an les
les viletes e an les torres. 26 E Ozií,
les torres. 26 E Ozií, fill de Chelup, era
les compayes, los quals ministraven al
les riqueses e les posecions del rey, e
les posecions del rey, e apellà lurs fills
les finestres tot antorn en los tresaurs
les obres de la casa de nostro Senyor e an
les obres. 15 E donà aur per mesura als
les lanternas, atresí dels canelobres de
les altres taules d’ergent; 17 e donà a
les culeres e a les ampoles e als ansensós
les ampoles e als ansensós qui éran d’aur
les obres de l’axemplar.» 20 E Daviu dix
les mans dels mestres. E si algú hi ofer
les compayes e los pròmens dels trips de
les posesions del rey. 7 E ells donàran
les donàran en lo tresaur de [*] nostro
les coses, virtut e poder són an la tua
les terres.
Les germanes de aquets fóran Seruyà,
Les riqueses són tuas e la glòria és tua,
lesta de tres coses, tu alix de aquestes
letrat. Él e Jael, fill de Hachamon, éran
leuradors fosen pochs, 20 ells pesàran de
leuradors de las viyas, e Zebdias de Aphot
leuradós qui leuraven la terra; 27 e
leuraven la terra; 27 e Samaÿas de Romath
levà la sua lanse sobre CCC, nafrats una
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1Par 11,20
Joab, era príncep dels tres, i ell
1Par 20,2
destroví aquella. 2 E Daviu pres e
1Par 21,1
dels seus serfs. 21,Tit 1 Setan se
1Par 10,9
e l’hagéran desgornit e li hagéran
1Par 9,24
part dels IIII vens, ço és, a
1Par 4,39
e fóran fort multiplicats. 39 E
1Par 10,12 contra Saül, 12 los forts hòmens se
1Par 28,2
host de Jerusalem. 2 Com lo rey fo
1Par 16,29 a nostro Senyor glòria al seu nom,
1Par 22,19
a querer lo Senyor vostro Déu e
1Par 22,16
no porían éser nonbrats. Donchs
1Par 6,38
de Cahat; e Cahat, qui era fill de
1Par 6,47
Musí; Musí, de Merarí; Marerí, de
1Par 9,2
fóran los preveres e los fills de
1Par 9,14
de nostro Senyor. 14 Dels fills de
1Par 9,18
Aquells qui éran dels fills de
1Par 9,26
altre. 26 E a aquests IIII fills de
1Par 9,31
31 E Amathaties, del linatga de
1Par 9,33
per lurs companyas dells fills de
1Par 9,34
34 Los caps dels fills de
1Par 12,26
a conbatra. 26 E dels fills de
1Par 13,2
e als preveres e als fills de
1Par 15,11
e Abiatar, preveres, e los fills de
1Par 15,12
de les compayas dells fills de
1Par 15,14
Donchs los preveres e los fills de
1Par 15,15
Déus de Israel, 15 on los fills de
1Par 15,16
dix alls prínceps dels fills de
1Par 15,17
astablíran, donchs, dels fills de
1Par 15,22 22 E Cocinas, príncep dels fills de
1Par 15,28
ha nom effot. 28 Tots los fills de
1Par 21,6
6 Mas ell no nonbrà los fills de
1Par 23,2
[*] e los preveres e los fills de
1Par 23,3
los fills de Leví. 3 E los fills de
1Par 23,14
Déu, fóran nonbrats an lo trip de
1Par 23,24
24 Aquests fóran los fils de
1Par 23,27
27 Cor lo nonbre dels fills de
1Par 23,30
tota càrega. 30 E los fills de
1Par 24,6
ascrivà de la Lig, linatga de
1Par 24,6
dels preveras e dels fills de
1Par 24,20
de Jedià, era príncep dels fills de
1Par 24,30
e Jerimuth. Aquests fóran fills de
1Par 24,31
dells preveras e dells fills de
1Par 26,17
contra la guàrdia. 17 E VI fills de
1Par 27,17
de Maachà; 17 sobre los fills de
1Par 28,13
dels preveras e dels fills de
1Par 28,21
dels preveras e dels fills de
1Par 6,48
48 E los frares de aquests fóran
1Par 6,64
64 E los fils de Israel donàran als
1Par 15,26 ab gran alegria. 26 E com oÿsen los
1Par 16,4
la archa de nostro Senyor, dells
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levà la sua lance contra CCC nafrats, i
levà la corrona a Melchom de son cap, e
levà contra lo pobla de Israell e ascomoch
levades les armes, ells lo tremeséran an
levant e a ponent e a tremuntana e a
levàran-sa, per ço que anasen en Gidor
levàran e preséran lo cors de Saül e de
levat e astech an peus, él dix: –O, mos
levats sacrifici e venits denant ell, e
levats-vos e adificats santuari al
leve’t e fé, e nostro Senyor serà ab tu.
Leví, qui era fill de Israel. 39 E era
Leví. 48 E los frares de aquests fóran
Leví e los nathaneus. 3 E astegéran an
Leví fo Samayà, fill de Hasub, fill de
Leví fóran 19 Seŀlum, fill de Corrè, fill
Leví fou comenat tot lo nonbre dels
Leví, primer fill angenrat de Seŀlum, fill
Leví, qui astaven an les finestres, per ço
Leví estigéran per lurs compayas [*]. 35
Leví, IIII e mília DC. 27 Johadà fo
Leví, qui habiten an los burchs de les
Leví, ço és, Uriell, Esaayà, Joell,
Leví, santificats-vos ab vostres frares
Leví fóran santificats, per ço que
Leví aportàran la archa de nostro Senyor
Leví que ells ascollisen de lurs frares
Leví Joiel, fill de Joell, e de sos frares
Leví, era astablit sobre la profecia per
Leví, qui aportaven la archa de nostro
Leví ne de Bengamín, per ço cor ell ho
Leví. 3 E los fills de Leví fóran nonbrats
Leví fóran nonbrats de XX anys an amunt, e
Leví. 15 Los fills de Moysès fóran Gerson
Leví en lurs linatges e an lurs compayas,
Leví serà comtat de XX anyns an amunt,
Leví estían al matí a confesar e a cantar
Leví, descrisch aquels denant lo rey e
Leví. E descrisch una casa qui era sobra
Leví qui éran astats romasos e dels fills
Leví segons lurs casas de lurs compayes.
Leví; aytanbé los menors com los magós
Leví estaven devers la porta d’orient, e
Leví era duch Hasabias, fill de Tamel;
Leví en totes les obres de la casa de
Leví en tota la obra del servey de la casa
levites, qui éran ordonats a tot lo
levites ciutats ab lurs lochs, 65 e
levites qui aportaven la archa de la
levites qui administrasen e qui hagesen
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1Par 6,16
equí. 16 Aquests fóran los fills de
1Par 6,43 Gech; Gech, de Gerson; Gerson, de
1Par 15,4
los fills de Aron e los fills de
1Par 23,26
No serà de l’ofici dels fills de
1Par 11,18
la qual era a la porta! 18 E
1Par 2,1
los fills de Israel: Rubèn, Simeon,
1Par 6,1
die de huy. 6,Tit 1 Los fills de
1Par 15,2
per alcuns, sinó per los fills de
1Par 8,8
en la regió de Moab depuys que ell
1Par 10,4 pahor. Donchs Saül pres se aspasa e
1Par 10,5
que Saül era mort, él atresí se
1Par 16,37 e canten a Déu lauor. 37 Donchs ell
1Par 19,4
alls peus, e despuys él los ne
1Par 28,20 lo Senyor mon Déu serà ab tu e no
1Par 10,7 camps vehéran açò, ells fusquéran e
1Par 28,8
vós poseÿschats la bona terra e que
1Par 4,2 engendrà Geth, Geth angenrà Achim e
1Par 2,35
e hac nom Agernà; 35 e donà1Par 4,10
oració de què ell pregava e donà1Par 5,1
com corrompé lo lit de son para, no
1Par 5,1
de son para, no li donàran ço que
1Par 6,31
de nostro Senyor Déus, depuys que
1Par 10,9
9 E con ells lo hagéran despullat e
1Par 10,9
lo cap e l’hagéran desgornit e
1Par 10,13 menements de nostro Senyor, lo qual
1Par 11,10
dels forts hòmens [*], los quals
1Par 14,10 an la mia mà? E nostro Senyor dix1Par 14,16 16 Donchs Daviu féu axí com Déus
1Par 15,3
de Déu en lo seu loch, lo qual ell
1Par 18,6
per ço que Síria servís a ell e que
1Par 19,13
so qui és bo devant ell e so qui
1Par 21,15
l’àngell qui la destrovia e dix1Par 21,19 Daviu hi anà e féu axí com a Gaad
1Par 22,9
reposar tots sos anemichs qui
1Par 22,9
ell serà apellat homa de pau, e yo
1Par 28,15
e las lus lanternas, enaxí que él
1Par 28,16
e de lurs lanternes. 16 E donà1Par 28,16
de la taule de preposició, e atresí
1Par 29,29
e los derés, són ascrits en lo
1Par 29,29
lo libre de Samuel lo veent e an lo
1Par 9,1
suma de aquells és ascrita an los
1Par 24,12
e la X ª, a Sechanià, 12 e la XI, a
1Par 16,40
las cosas qui són ascrites en la
1Par 24,6
fill de Nathanael, ascrivà de la
1Par 20,3
e féu pasar sobre ells serres e
1Par 4,21
de aquells qui obraven bis, drap de
1Par 15,27
ancara vestit de una vestidura de
1Par 4,40
habitat de aquells qui fóran del
1Par 7,5
5 E los lurs frares e tot lur
1Par 7,11
de Jadiel, i éran prínceps de lur
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Leviy: Gerson, Chaat, Merarí. 17 Aquests
Leviy. 44 E los fills de Merarí e sos
Leviy. 5 E dels fills de Cahat fo príncep
Leviy que ells porten d’equí avant lo
levores anàran III forts hòmens per mix
Levý, Judà, Isachar, Zabulon, 2 Dan,
Levý fóran aquests: Gerson, Chaat, Merarí.
Levý, los quals nostro Senyor elegí per
lexà Jausim e Berà, ses mulers, 9 cor ell
lexà’s caer sobre aquella. 5 E con son
lexà caher sobra la sua aspasa, e axí ell
lexà aquí devant la archa de nostro Senyor
lexà anar. 5 E quant se’n fóran anats e
lexarà a tu ne no desenpararà tu dentrò
lexàran Saül e sos fills morts, e
lexets aquela als vostros fills aprés de
Ley [*]. 3 Aquest és lo litnatge de Etan e
li se filla per muler e angendrà de
li so que ell volia. 11 E Caleph, frara de
li donàran ço que li pertanyia per la
li pertanyia per la magoria, mas donàranli hagéran alogada la archa. 32 E cantaven
li hagéran tolt lo cap e l’hagéran
li hagéran levades les armes, ells lo
li havia menat e ell no hu havia pas
li agudàran a éser lo rey sobre tot
li: –Vé-hy, cor yo liuraré aquells an la
li havia menat, e ferí las hots dels
li havia aparalat. 4 E ajustà atresí los
li donàs dons. E nostro Senyor ajudà a
li plau. 14 Donchs Joab e lo pobla qui era
li: –Basta, huymés ces d’equí avant la
li havia dit a ell per manement de la
li seran antorn, e per aquesta rahó ell
li deré pau e repòs tots los jorns de la
li donà pes d’ergent per diversitat de
li a mesura aur a obs de la taule de
li donà argent a les altres taules d’
libre de Samuel lo veent e an lo libre de
libre de Natan profeta e an lo volum de
libres dels reys de Ysraell e de Judà, e
Liezab, e la XII, a Jasim, 13 e la XIII, a
lig de nostro Senyor, la qual ell menà al
Lig, linatga de Leví, descrisch aquels
limes e trulls de clavells, clavellats de
lin prim, en la casa del Jurament, 22 e de
lin qui ha nom effot. 28 Tots los fills de
linatga de Cam. 41 E lavors vengéran
linatga de Ysachar éran molt forts hòmens
linatga, i éran molt forts hòmens, e éran
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1Par 7,40
de Aser e fóran prínceps de lur
1Par 8,6
fills de Adoch e fóran prínceps de
1Par 9,31
feien [*]. 31 E Amathaties, del
1Par 12,27 mília DC. 27 Johadà fo príncep del
1Par 12,30
forts hòmens e anomenats en lur
1Par 20,4
Sobocay de Huzach e Safay, del
1Par 20,6
n’havia XXIIII. E aquell era del
1Par 24,6
de Nathanael, ascrivà de la Lig,
1Par 27,12 VIIII mes Abiàzer de Anathoch, del
1Par 27,13 lo X mes era Maray, de Nerofat, del
1Par 27,15 XII mes era Hoaldià de Netofat, del
1Par 8,13 E Barà e Sèmnua fóran prínceps dels
1Par 9,28 com seria temps. 28 De aquell metex
1Par 27,11 VIII mes era Sobocar de Hasach, del
1Par 7,9
de Bècher. 9 E los prínceps dels
1Par 23,24
fóran los fils de Leví en lurs
1Par 26,31 segons lurs compayas e segons lurs
1Par 20,5
la lansa del qual era axí gros com
1Par 5,1
Israel, mas, per ço com corrompé lo
1Par 4,3
Achim e Ley [*]. 3 Aquest és lo
1Par 28,11
e dels celers e de la canbra e dels
1Par 19,11
e anà contra los sirihenchs, 11 e
1Par 14,10
Senyor dix-li: –Vé-hy, cor yo
1Par 22,18
a nós repòs de totes parts e ha
1Par 14,10
dix: –Iré yo contra los feristeus e
1Par 22,12
lo pobla de Israell e gordar la
1Par 7,19
de Samidà fóran Abín e Sinquen e
1Par 21,2
e aportats lo nonbre a mi que yo
1Par 10,7
lurs ciutats e fóran depertits sa e
1Par 20,1
-se aprés del cap de l’any, que
1Par 5,20
Déus con conbatían e Déus oyí
1Par 1,43
de Israel: Bala, fill de Baor; e
1Par 2,3
a seber, Her, Onam, Selà. E Her era
1Par 2,3
nostro Senyor Déus, i él aucís1Par 2,13 13 Ysay angendrà primerament Eliap,
1Par 2,13
Eliap, lo segon Aminedap,
1Par 2,14 segon Aminedap, lo ters Saman, 14
1Par 2,14
ters Saman, 14 lo quart Natanell,
1Par 2,15
quart Natanell, lo quint Meday, 15
1Par 2,15
lo quint Meday, 15 lo VI Ason i
1Par 2,25
para de Tachue. 25 Ismael, qui era
1Par 3,1
angendrà aquests fills en Habron:
1Par 3,1
qui nasch de Achmós gerrelita,
1Par 3,2
qui nasch de Abigalyl carmolinda, 2
1Par 3,2
fila de Tolomeu, rey de Jesuri;
1Par 3,3
lo quart Adonias, fill de Egich, 3
1Par 3,3
Saphcian, de la filla d’Ebitalil,
1Par 3,12
Johàs. 12 E Amasias, fill de Joàs,
1Par 3,15
angendrà Josias. 15 Josias engenrà
1Par 3,15
Josias engenrà lo primer Joannan,

SEVILLA: 1PAR

linatga e fóran alets e molt forts duchs
linatga qui habitava en Gàbaa, los quals
linatga de Leví, primer fill angenrat de
linatga de Aron e ab ell III º mília DCC
linatga. 31 E del mix trip de Manasès n’
linatga de Rafaÿm, e humilià aquells. 5
linatga de Rafaÿm. 7 E aquest blastomà lo
linatga de Leví, descrisch aquels denant
linatga de Bengamí, e havia an la sua
linatga de Sèray, e havia an la sua
linatga de Gotoniell, e havia an la sua
linatgas qui habitaven en Eylon. Aquests
linatge éran aquells qui gordaven los
linatge de Sèray, e havia an la sua
linatges fóran nonbrats per lurs compayes
linatges e an lurs compayas, e fóran
linatges. En lo XL any del regna de Daviu
lis de texidor. 6 E altra batalla
lit de son para, no li donàran ço que li
litnatge de Etan e de Jesrael e de Jesemà
lits en los lochs amagats e de la casa de
liurà tota la altra part del pobla desots
liuraré aquells an la tua mà. 11 E com
liurats tots nostros anemichs en les
liureràs tu aquells an la mia mà? E nostro
lix del Senyor ton Déu. 13 Ladonchs poràs
Liz e Man. 20 E los fills de Efraÿm fóran
·ll sàpia. 3 E Joab respòs: –Nostro Senyor
llà. E los feristeus vengéran e habitaren
·lls reys solen anar a batalla, Joab
’lls, per ço com crèyan an ell. 21 E
lo nom de la sua ciutat, Denaba. 44 E morí
lo magor e fou mal devant nostro Senyor
lo. 4 E él angenrà de Tamar, qui era se
lo segon Aminedap, lo ters Saman, 14 lo
lo ters Saman, 14 lo quart Natanell, lo
lo quart Natanell, lo quint Meday, 15 lo
lo quint Meday, 15 lo VI Ason i lo VII
lo VI Ason i lo VII David. 16 Les germanes
lo VII David. 16 Les germanes de aquets
lo primer anfant de Hesrom, engendrà
lo primer fo Amon, qui nasch de Achmós
lo segon Daniel, qui nasch de Abigalyl
lo terçs Absalon, qui nasch de Maachà,
lo quart Adonias, fill de Egich, 3 lo
lo quint Saphcian, de la filla d’
lo VI è Jerram, qui nasch de Eglà, muler
lo qual angenrà Atzaries, e Atzaries
lo primer Joannan, lo segon Joaquim, lo
lo segon Joaquim, lo terçhs Sedesies, lo
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1Par 3,15
primer Joannan, lo segon Joaquim, lo terçhs Sedesies, lo quart Seŀlum. 16
1Par 3,15
segon Joaquim, lo terçhs Sedesies, lo quart Seŀlum. 16 Johaquim angenrà
1Par 4,3
Achim e Ley [*]. 3 Aquest és lo litnatge de Etan e de Jesrael e de
1Par 4,4
angendrà Hossà e [*] Hur, qui era lo primer angenrat [*], para de Batleem. 5
1Par 4,9
sos frares, e la sua mara apelà- lo Jabès e dix: –Per ço l’he apelat axí,
1Par 4,10
venga a mi. E nostro Senyor ohí- lo de la oració de què ell pregava e donà
1Par 4,22
22 e de aquel qui féu astar lo soll e de l’hom de Felsia, e Segur,
1Par 4,33
Bàal. E aquesta fo lur habitació e lo departiment de lurs seÿes: 34 Mosobolí,
1Par 4,42
E dells fills de Simeon anàran en lo munt de Sir D hòmens. I éran los lurs
1Par 5,1
al die de huy. 5,Tit 1 Rubèn fo lo primer angenrat fill de Israel, mas,
1Par 5,1
de Israel, mas, per ço com corrompé lo lit de son para, no li donàran ço que
1Par 5,3
prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui era lo primer angenrat de Israell, engendrà
1Par 5,6
Bàal, 6 e Bèal angendrà Becham, lo qual Teglatphasar, rey dels asirians,
1Par 5,6
se’n menà catiu, e fo príncep en lo trip de Rubèn. 7 E los seus frares e
1Par 5,26
en Elà e an Habor e an Ara, e en lo flum de Gozan, e an aquí astan tro al
1Par 6,28
28 Aquests fóran fills de Semel: lo primer angenrat fo Uazaní, Abià. 29
1Par 6,32
dentrò que Salamó hach adificat lo templa en Jerusalem, e astave cascú
1Par 6,32
e astave cascú segons son orda en lo ministeri. 33 Aquests són aquells qui
1Par 6,33
fo cantor, fill de Joell; Joel, lo fill de Samuel; 34 e Samuel, de Elcanà;
1Par 6,48
levites, qui éran ordonats a tot lo ministeri del tebernacle de nostro
1Par 6,49
altar de nostro Senyor, un sa feya lo holocaust sobre lo altar de la timiama
1Par 6,49
un sa feya lo holocaust sobre lo altar de la timiama en tota la obra e
1Par 6,49 que pregasen nostro Senyor Déus per lo pobla de Israel, axí com ho havia menat
1Par 6,67
an Sichèn ab los lurs lochs, en lo munt d’Efraÿm, e Gàzer ab los lurs
1Par 7,7
compayes molt forts per conbatra e lo nonbra de ells fóran XXII mília XXXIII
1Par 7,14
Chàser e Celum, fill de Balà. 14 E lo fill de Manasès fo Esriel, e la sua
1Par 7,16
de Maquir, enfentà un fill e apellà lo seu nom Phares, e lo nom de son frare
1Par 7,16
fill e apellà lo seu nom Phares, e lo nom de son frare fo Sares, e los fills
1Par 7,17
los fills fóran Ulam e Rèsem. 17 E lo fill de Ulam fo Bedan. Aquests fóran
1Par 7,23
consebé e anfentà un fill, e apelà lo nom de aquel Benà, per ço cor era nat
1Par 7,24
fo Sarrà, la qual adifichà Beterèn lo Jusà e Asoensera lo Ssobirà. 25 E los
1Par 7,24
Beterèn lo Jusà e Asoensera lo Ssobirà. 25 E los fills d’ells foren
1Par 7,26
e Tale, del qual Tèran nasch, 26 lo qual angendrà Laadon. E lo fill de
1Par 7,26
26 lo qual angendrà Laadon. E lo fill de aquest hac per nom Amiüd e
1Par 7,27
Elizamà, 27 del qual nasch Num, lo qual hac Josuè, son fill. 28 E la lur
1Par 8,1
fill primer angenrat, e Asbaal fou lo segon, e Aam fo lo ters, 2 e Nohà lo
1Par 8,1
e Asbaal fou lo segon, e Aam fo lo ters, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo
1Par 8,2
segon, e Aam fo lo ters, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E los fills
1Par 8,2
lo ters, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E los fills de Bale fóran
1Par 8,29 29 En Gabeon habitaren Angabeon, e lo nom de sa muler Maachà, 30 e son fill
1Par 8,37
fill Rafayà, del qual és nat Elezà, lo qual engendrà Asel. 38 E Asell hac VI
1Par 8,39
Assa: primer angenrat Ullam e Hus lo segon e Elifalli lo ters. 40 E los
1Par 8,39
Ullam e Hus lo segon e Elifalli lo ters. 40 E los fills de Ulam fóran
1Par 9,1
de Bengamín. 9,Tit 1 Donchs tot lo pobla de Israell [*] la suma de aquells
1Par 9,5
de Judà 5 fóran Salorní e Azià, lo fill primer angenrat; aquests fóran sos
1Par 9,7
dels fills de Bengamín fóran Assà, lo fill de Mosolam, fill de Abdayià, fill
1Par 9,16
fill de Assà, fill de Alcanà, lo qual habità en los palaus de Matofat.
1Par 9,23
de la cassa de nostro Senyor e an lo tebernacle, cascú per son die. 24 Aquí
1Par 9,26
IIII fills de Leví fou comenat tot lo nonbre dels portés, e éran sobra ells e
1Par 9,29
posats sobra la cèmolla e sobra lo viy e sobre [*] l’ansens e sobra las
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1Par 9,36
1Par 10,1
1Par 10,3
1Par 10,8
1Par 10,9
1Par 10,9
1Par 10,9
1Par 10,9
1Par 10,10
1Par 10,10
1Par 10,10
1Par 10,12
1Par 10,13
1Par 10,14
1Par 10,14
1Par 11,1
1Par 11,2
1Par 11,2
1Par 11,2
1Par 11,3
1Par 11,4
1Par 11,6
1Par 11,10
1Par 11,11
1Par 11,13
1Par 11,13
1Par 11,16
1Par 11,18
1Par 11,20
1Par 11,21
1Par 11,22
1Par 11,22
1Par 11,24
1Par 11,25
1Par 12,4
1Par 12,8
1Par 12,9
1Par 12,9
1Par 12,10
1Par 12,10
1Par 12,11
1Par 12,11
1Par 12,12
1Par 12,12
1Par 12,13
1Par 12,13
1Par 12,14
1Par 12,14
1Par 12,15
1Par 12,17
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compayas [*]. 35 En Gabelon [*] 36
als falisteus e caygéran nafrats en
arxés atrobàran aquel e segetàrane sos fills, qui jèyan morts en
en lo munt de Gelboe. 9 E con ells
hagéran despullat e li hagéran tolt
li hagéran levades les armes, ells
tremeséran an lur terra per fer10 E consegràran las sues armes en
en lo templa de lur déu e ficàran
de lur déu e ficàran lo cap en
forts hòmens se levàran e preséran
los menements de nostro Senyor,
nostro Senyor, per la qual cosa ell
la qual cosa ell lo ausís e mudà
fill de Isay. 11,Tit 1 E tot
hir, com Seül regnava encara sobre
eras aquel qui manaves e remenaves
nostro Senyor dix a tu: “Tu pexeràs
e ells untàran aquell en rey sobre
de Samuel. 4 Donchs, David e tot
E ell dix: –Aquel qui primer ferrà
[*], los quals li agudàran a éser
fills de Israell. 11 E aquest és
en aquell loch per batalla, e
de aquella regió era ple de ordi, e
vall de Rafaÿm, 16 e Daviu era an
portaren-na a Daviu que·n bagés,
lance contra CCC nafrats, i ell era
lo pus anomenat entra tots 21 e era
fill de Johadè, era molt fort,
Aziell e Moab, e él devellà e aucís
Beneÿas, fill de Yoadè, qui era
entre tres molt forts. 25 I ell era
Oth; 4 e Samaÿas de Gabaon, qui era
Gatdi ab ell, com él se amagava en
9 E Èser era príncep e Obdias
príncep e Obdias lo segon, Aliap
Aliap lo ters, 10 e Asiasmanà
10 e Asiasmanà lo quart, Jeremies
quart, Jeremies lo cinc, 11 Cetey
lo cinc, 11 Cetey lo sis, Euel
Cetey lo sis, Euel lo set, 12 Joan
lo set, 12 Joan lo vuit e Elzedap
vuit e Elzedap lo nou 13 e Jeremias
nou 13 e Jeremias lo deu, Abachamà
fills de Gat prínceps de la host;
lo manor era sobre C cavalés e
aquells qui pasàran flom Jordà en
vós sots venguts a mi per ajudar,

SEVILLA: 1PAR

lo seu primer fill engenrat Abdon, e Sus e
lo munt de Gelboe. 2 E com los feristeus
lo. 4 E Saül dix a son ascuder: –Tre te
lo munt de Gelboe. 9 E con ells lo hagéran
lo hagéran despullat e li hagéran tolt lo
lo cap e l’hagéran desgornit e li hagéran
lo tremeséran an lur terra per fer-lo
lo soterrar, per ço que fos mostrat en los
lo templa de lur déu e ficàran lo cap en
lo cap en lo temple de Dagon. 11 E con los
lo temple de Dagon. 11 E con los hòmens de
lo cors de Saül e de sos fills e portàran
lo qual li havia menat e ell no hu havia
lo ausís e mudà lo seu regna a Daviu, fill
lo seu regna a Daviu, fill de Isay. 11,Tit
lo pobla de Israell se ajustà an Habron, e
lo pobla de Israel, tu eras aquel qui
lo pobla de Israel. E nostro Senyor dix a
lo meu pobla de Israel e tu seràs príncep
lo pobla de Ysraell, segons la paraula de
lo pobla de Israel se n’anàran an
lo Jebuseu, aquel serà príncep e duch.
lo rey sobre tot Israell segons la paraula
lo nonbre dells forts hòmens de Daviu:
lo camp de aquella regió era ple de ordi,
lo pobla era fuyt denant los feristeus. 14
lo defaniment e an la astació dels
lo qual no·n volch beura, anans sacrificà
lo pus anomenat entra tots 21 e era lo pus
lo pus nobla príncep [*], emperò ell no
lo qual havia fetes moltes obres en
lo lehó al mix loch de la sisterna en
lo pus nomenat entre tres molt forts. 25 I
lo primer entra XXX, emperò ell no era
lo pus fort entra XXX; e Jeremias e
lo desert, hòmens molt forts e trop bons
lo segon, Aliap lo ters, 10 e Asiasmanà lo
lo ters, 10 e Asiasmanà lo quart, Jeremies
lo quart, Jeremies lo cinc, 11 Cetey lo
lo cinc, 11 Cetey lo sis, Euel lo set, 12
lo sis, Euel lo set, 12 Joan lo vuit e
lo set, 12 Joan lo vuit e Elzedap lo nou
lo vuit e Elzedap lo nou 13 e Jeremias lo
lo nou 13 e Jeremias lo deu, Abachamà lo
lo deu, Abachamà lo onze. 14 Aquests fóran
lo onze. 14 Aquests fóran los fills de Gat
lo manor era sobre C cavalés e lo magor
lo magor era sobre M cavalers. 15 Aquests
lo primer mes, con ell ha acostumat de
lo meu cor sia ajustat ab vosaltros, mas

263

PERE CASANELLAS

1Par 12,17
1Par 12,18
1Par 12,19
1Par 12,23
1Par 12,23
1Par 12,38
1Par 12,38
1Par 12,40
1Par 13,3
1Par 13,4
1Par 13,5
1Par 13,6
1Par 13,6
1Par 13,8
1Par 13,9
1Par 13,11
1Par 14,2
1Par 14,2
1Par 14,8
1Par 14,11
1Par 14,15
1Par 14,17
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1Par 15,3
1Par 15,3
1Par 15,3
1Par 15,16
1Par 15,29
1Par 16,2
1Par 16,2
1Par 16,4
1Par 16,5
1Par 16,5
1Par 16,5
1Par 16,8
1Par 16,10
1Par 16,10
1Par 16,14
1Par 16,16
1Par 16,23
1Par 16,27
1Par 16,34
1Par 16,36
1Par 16,39
1Par 16,43
1Par 17,5
1Par 17,6
1Par 17,6
1Par 17,7
1Par 17,11
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yo no haga peccat en les mies mans,
tu, pau sia alls teus valadors, cor
falisteus faéran consell e faéranaxí com host de Déu. 23 Aquest és
per ço que ells trensportasen
ço que fahesen Deviu rey sobre tot
que Deviu fos fet rey sobre tot
abastament, cor gran goix era a tot
no demenam aquella ne requesim an
fos fet, cor la paraula plach a tot
Israell. 5 Donchs Daviu ajustà tot
Déu qui seu sobre Xerobín, en
seu sobre Xerobín, en lo qual loch
menàvan la carreta. 8 E Daviu e tot
sua mà que sostengés la archa, cor
departit Ozà, e apelà aquel loch
havia confermat ell an rey sobre
rey sobre lo pobla de Ysraell e que
Daviu era untat en rey sobre tot
com són departides aygües. Per què
los parers. 15 E, com tu oyiràs
de Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E
loch a la archa de Déu, e astès
3 E ell ajustà adonchs tot
ells aportasen la archa de Déu en
la archa de Déu en lo seu loch,
e an arpes e an senbes, per ço que
gordava per una finestra e vehé
holocauts e ses ofertes, ell beneý
ses ofertes, ell beneý lo pobla en
obres, e qui glorificasen e louasen
Déus de Israell, 5 ço és, Asaph
lo príncep, Azacaries, qui era
e Beneÿas e Obededom [*] sobra
a nostro Senyor e apellats
les sues merevellas. 10 Loats
10 Loats lo seu sant nom,
són los seus alets. 14 Cor ell és
qual covinensa ell féu a Abram, e
nostro Senyor, e anunciats de die
devant ell, e fortea e goix són en
bo, cor la sua misericòrdia és an
de Israell perdurablament.”» E tot
Edithun, e Hozà. 39 E stablí Sadoch
de Eyditum éser portés. 43 E tot
de aquel temps ansà que yo amené
he astat an tendes 6 ab tot
yo havia menat que ells pasquesen
açò: ‘Yo presí tu con tu gordaves
serrà de tos fills, e yo astabliré

SEVILLA: 1PAR

lo Déu de nostros pares ho vege e ho
lo Senyor ton Déu ajuda a tu. Donchs Daviu
lo’n tornar, cor dixéran: –Ell tornarà a
lo nonbre dels prínceps de la host qui
lo regna de Saüll an ell, segons la
lo pobla de Ysrael. E totes las romenilles
lo pobla de Israell. 39 E astegéran aquí
lo pobla de Israell. 13,Tit 1 Daviu féu
lo temps de Saüll. 4 E tota la moltitut
lo pobla de Israell. 5 Donchs Daviu ajustà
lo pobla de Israell, de Sider e de Agypta
lo qual loch lo seu nom fo apellat. 7 E
lo seu nom fo apellat. 7 E ells posàran,
lo pobla jugaven denant nostro Senyor Déus
lo bou, qui era jova e seltant, havia un
lo «Departiment de Ozà» dentrò an aquest
lo pobla de Ysraell e que lo seu regna era
lo seu regna era axelsat [*]. 3 E pres
lo pobla de Israell, tots vengéran per
lo nom de aquell loch fo apellat
lo so de aquell qui irà en la subiranitat
lo nom de Daviu fo aspandit per totes las
lo tebernacle. 2 Ladonchs dix Daviu: –No
lo pobla de Israell en Jerusalem, per ço
lo seu loch, lo qual ell li havia
lo qual ell li havia aparalat. 4 E ajustà
lo so de alegrance sonàs an alt, 17 ells
lo rey Daviu seltant e jugant, e ella
lo pobla en lo nom de nostro Senyor, 3 e
lo nom de nostro Senyor, 3 e departí a
lo Senyor Déus de Israell, 5 ço és, Asaph
lo príncep, Azacaries, qui era lo segon a
lo segon a ell. Astablí Ahiell e Semamoch
lo cant del saltiri e sobre las rautes.
lo seu nom e fets conèxer an los pobles
lo seu sant nom, lo cor de aquells qui
lo cor de aquells qui quéran nostro Senyor
lo Senyor nostro Déu, los seus jutgamens
lo seu sagrament fou a Issach. 17 E
lo seu salvament. 24 Recomtats a les gens
lo seu loch. 28 O, companyas de pobla,
lo setgla, 35 e deyts: “O, Déu nostro
lo pobla diga: «Amén», e canten a Déu
lo prevera e sos frares devant la archa de
lo pobla se’n tornà a la sua cassa, e
lo pobla dentrò en aquest die de huy,
lo pobla de Israel. Donchs no parlé yo a u
lo meu pobla, e yo dixí a ell: ‘Per què tu
lo bestiar en les pastures que tu foses
lo regna de aquells. 12 I ell adificarà a
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astabliré aquel en la mia casa e an
Natan profeta a Daviu. 16 E com
sobre la casa de ton serfs en
orelles. 21 E qual altra és axí com
terra de Agipta. 22 E tu has posat
E tu, Senyor, ést fet
compayes e de les virtuts, aquel és
adificarias a ell casa, e per açò
e los vaxells d’aram. 9 E com Tou,
sobramuntat e vensut Adàdag, cor
Tou era anamich de Adàdag. 11 E
l’aur e de l’argent [*] e l’aur
e de l’argent [*] e l’aur lo qual
14 Donchs Daviu regnà sobre tot
e féu jutgament e justícia a tot
tua terra? 4 Donchs, Hamon tunsurà
logàran-na XXXII mília carretes e
mília carretes e lo rey de Machà e
alegí los pus forts hòmens de tot
tu, yo seré a tu en defeniment per
’t e combatam-nos baronilment per
e so qui li plau. 14 Donchs Joab e
se’n tornà an Jerusalem. 16 E com
venir los sirienchs qui éran oltra
denunciat a Daviu, ell ajustà tot
tot lo pobla de Israel e pasà
a la fi los asirienchs fusquéran a
de son cap, e trobà an aquella
fer una corona a si matex. I pres
de la ciutat. 3 E manà-se’n
E depuys ell se’n tornà ab tot
los feristeus, en la qual fou
e aucís [*] Goliath geteu,
de Rafaÿm. 7 E aquest blastomà
21,Tit 1 Setan se levà contra
dels pobles: –Anats e nonbrats
de Bersabe entrò a Dan, e aportats
Joab respòs: –Nostro Senyor crescha
no són tots tos serfs? Per què vol
E com Joab axí defora, environà tot
en Jerusalem, 5 e donà a Deviu
per ço cor ell ho fera forsadament,
a nostro Senyor, per què ell ferí
fet açò. Jo·t prech que tu tolges
9 E nostro Senyor parlà a Gaad
Senyor tremès pastilència sobra tot
àngell an Jerusalem, per ço que ell
de nostro Senyor qui astava entra
aquell, donchs, aquell qui mané que
e contra la casa de mon para, e que

SEVILLA: 1PAR

lo meu regna [*] perdurablement.’ ” 15
lo rey Daviu fos vengut e astegés devant
lo temps qui és asdevenidor e has mi fet
lo teu pobla de Israell? Una solla gent en
lo teu pobla [*] perdurablament. E tu,
lo lur Déus. 23 Donchs, Senyor Déus,
lo Déu de Israell, e la casa de Daviu, son
lo teu serfs ha trobada fiance de pregar
lo rey de Hemath, hach oyit que Daviu
lo rey Tou era anamich de Adàdag. 11 E lo
lo rey Daviu consegrà a nostro Senyor tots
lo qual lo rey havia pres de les gens, axí
lo rey havia pres de les gens, axí com de
lo pobla d’Israell, e féu jutgament e
lo pobla. 15 E Joab, fill de Servià, era
lo cap e la barba als misatges de Daviu e
lo rey de Machà e lo seu pobla. E com ells
lo seu pobla. E com ells fóran venguts,
lo pobla de Israell e anà contra los
lo nostro pobla. 13 Donchs conforte’t e
lo nostro pobla e per las ciutats de
lo pobla qui era ab ell anàran contra los
lo asiriench vehé que ell era astat vensut
lo flom. E Safat hi era príncep de la
lo pobla de Israel e pasà lo flom Gordà e
lo flom Gordà e vench contra ells e
lo pobla de Israell. E Daviu aucís dels
lo pes de un talent de or e moltes pedres
†lo pobla† de la ciutat. 3 E manà-se’n
lo pobla qui era an aquella, e féu pasar
lo seu pobla en Jerusalem. 4 Aprés aquesta
lo fill de Odach, fill de Salt,
lo fust de la lansa del qual era axí gros
lo pobla de Israell, e Jonatan, fill de
lo pobla de Israell e ascomoch Daviu que
lo pobla, de Bersabe entrò a Dan, e
lo nonbre a mi que yo·ll sàpia. 3 E Joab
lo teu pobla més an sent dobles que ara no
lo meu senyor asò fer qui serrà comtat per
lo pobla d’Israell, e despuys ell se’n
lo nonbra de aquells (ço és, dels fills d’
lo menement del rey. 7 Aquesta cosa que
lo pobla de Israell. 8 E Daviu dix a
lo peccat de ton serfs, cor yo he obrat
lo vaent [*], e dix a ell: 10 –Vé e diges
lo pobla de Israell e moríran del pobla de
lo destrovís, e dementra que ell la
lo sell e la terra e tenia una aspasa e un
lo pobla fos nonbrat? Yo són aquell qui he
lo teu pobla no sia pas ferit. 18 E l’
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1Par 21,21
era e anclinà’s an terra e adorà- lo. 22 E Daviu dix a ell: –Dóna a mi lo
1Par 21,22
22 E Daviu dix a ell: –Dóna a mi lo loch de la tua era, per ço que yo
1Par 21,23
dix Ornam a Daviu: –Prin-la e lo senyor rey meu face tot ço que a ell
1Par 21,24
doneré volenter a tu tot açò. 24 E lo rey dix a ell: –Ja no serrà axí, anans
1Par 21,26
foch, que ell anvià del cell sobre lo altar del sacrifici. 27 E lavors nostro
1Par 21,29
él sacrificà aquí sacrificis. 29 E lo tebernacle de nostro Senyor que Moysès
1Par 21,30
de trop gran pahor, cor él veé lo coltell de l’àngell de nostro Senyor.
1Par 22,1
aquest altar és an holocaust en lo pobla de Israell. 2 E ell menà que tots
1Par 22,9
molta sanch devant mi. 9 Mas lo fill qui nexerà de tu serrà home molt
1Par 22,10
la cadira de son regna per sobra lo pobla de Israell perdurablament.” 11
1Par 22,12
e seny, que tu pusques governar lo pobla de Israell e gordar la lix del
1Par 22,14
aur e mil mília talens d’ergent. E lo càrec de l’aram e del ferro és munt
1Par 22,14
munt que no pot éser comptat, cor lo nonbra és vensut per granea. Yo he
1Par 22,18
18 –Vós vehets so –dix ell–, que lo Senyor nostro Déu és ab nós e ha donat
1Par 22,18
denant nostro Senyor e denant lo seu pobla. 19 Donchs abandonats vostres
1Par 22,19
cors e vostres ànimas a querer lo Senyor vostro Déu e levats-vos e
1Par 23,1
astablí Selemó, son fill, rey sobre lo pobla de Israell, 2 e ajustà tots los
1Par 23,4
aquests foren alets e depertits an lo servey de la casa de nostro Senyor
1Par 23,11
fills de Semeý. 11 E Élech era lo primer e Zizà lo segon; e Jaús e Banan
1Par 23,11
11 E Élech era lo primer e Zizà lo segon; e Jaús e Banan no hagéran molts
1Par 23,13 segons la sua custuma, e que beneýs lo nom de ell perdurablament. 14 E los
1Par 23,14
home de Déu, fóran nonbrats an lo trip de Leví. 15 Los fills de Moysès
1Par 23,16
e Eliàtser. 16 Los fills de Gerson lo primer fo Sobuel. 17 E los fills de
1Par 23,17
17 E los fills de Ebèser: Robià fo lo primer; e Eliàtzer no hac altres fills,
1Par 23,18
Los fills de Ysachar: Salumith fo lo primer. 19 E los fills de Hebron:
1Par 23,19 19 E los fills de Hebron: Zariau fo lo primer; Amarias fo lo segon; Jaell, lo
1Par 23,19
Zariau fo lo primer; Amarias fo lo segon; Jaell, lo ters; Jetran, lo
1Par 23,19 primer; Amarias fo lo segon; Jaell, lo ters; Jetran, lo quart. 20 Los fills de
1Par 23,19
lo segon; Jaell, lo ters; Jetran, lo quart. 20 Los fills de Uriell: Michà
1Par 23,20
20 Los fills de Uriell: Michà fou lo primer; Jasià, lo segon. 21 Los fills
1Par 23,20
Uriell: Michà fou lo primer; Jasià, lo segon. 21 Los fills de Merarí cantaven
1Par 23,24
e fóran prínceps per lur orda e per lo nonbra de tots los caps qui fèyan les
1Par 23,26 Leviy que ells porten d’equí avant lo tebernacle ne tots los seus vaxells e a
1Par 23,27
seus vaxells e a ministrar. 27 Cor lo nonbre dels fills de Leví serà comtat
1Par 23,28
sots la mà dels fills de Aron en lo servey de la cassa de nostro Senyor, en
1Par 23,28
e en loch de la purificació e an lo sentuari e an totes les obres del
1Par 23,29
sobre los pans consegrats e sobre lo sacrifici de la sèmola e sobre los
1Par 23,31
an les altres sollemnitats, segons lo nonbre e segons los sacrificis de
1Par 24,6
de Leví, descrisch aquels denant lo rey e denant los prínceps [*] de les
1Par 24,19
mà de Aron, para de ells, axí com lo Senyor Déu de Israell ho menà. 20 E
1Par 24,23
E Jerian, son fill, ço és, Amasias, lo segon; Jasiell, lo ters; Zechinon, lo
1Par 24,23
ço és, Amasias, lo segon; Jasiell, lo ters; Zechinon, lo quart. 24 Lo fill de
1Par 24,23
segon; Jasiell, lo ters; Zechinon, lo quart. 24 Lo fill de Osiell fo Michà,
1Par 24,24
24 Lo fill de Osiell fo Michà, lo fill de Michà fo Samir, 25 lo frare de
1Par 24,25
lo fill de Michà fo Samir, 25 lo frare de Michà fo Jesià, e fill de
1Par 24,26
de Merarí foren Moolí e Musí, e lo fill de Josiam fo Bechnon. 27 E los
1Par 24,29
Aleatzar, qui no havia fills. 29 E lo fill de Cis fo Gereniel. 30 Los fills
1Par 24,31
sos frares, fills de Aron, denant lo rey Daviu e denant Sedoch e denant
1Par 25,1
mestres de la host departíran an lo servey els fills de Asaf, de Heman e
1Par 25,2
sots la mà de Asaf prop lo rey. 3 E Ydathun: e los fills de Yditun
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1Par 25,5
1Par 25,5
1Par 25,6
1Par 25,7
1Par 25,7
1Par 25,8
1Par 25,8
1Par 25,8
1Par 25,8
1Par 26,2
1Par 26,2
1Par 26,2
1Par 26,2
1Par 26,3
1Par 26,3
1Par 26,3
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fóran fills de Heman, qui vèyan
en les paraules de Déu per exelsar
la casa de nostro Senyor e de prop
lo rey, Asaf e Yditun e Haman. 7 E
ab lurs frares qui ansenyaven
agualment per lurs órdens aytenbé
lurs órdens aytenbé lo magor com
lo magor com lo manor e aytenbé
com lo manor e aytenbé lo savi con
Mesellemias [*] 2 [*] e Zacarias fo
fo lo primer angenrat, e Yadiell fo
e Yadiell fo lo segon, e Sabadias
e Sabadias lo ters, e Jatanaell
Jatanaell lo quart, 3 e Achilam fo
e Achilam fo lo quint, e Jonanà fo
e Jonanà fo lo VI, e Elmasay fo
4 E los fills de Obedom: Samaÿas fo
fo lo primer engenrat, e Josudap
e Josudap lo segon, e Joachà fo
e Joachà fo lo ters, e Sachar
ters, e Sachar lo quart, e Natanel
e Natanel lo quint, 5 e Mayell fo
5 e Mayell fo lo VI, e Isachar fo
VI, e Isachar fo lo VII, e Poŀlathí
posat an príncep; 11 Helechias fo
Helechias fo lo segon, e Tabalias
segon, e Tabalias lo ters, Zacarias
en la quall partida de la cassa era
estaven IIII e [*], là on era
de ells [*], los quals santifichà
aquestes coses santifichà Samuel
i éran M DCC. Aquests fóran sobra
sobra lo pobla de Israel ultra
les obres de nostro Senyor e an
compayas e segons lurs linatges. En
e sobre los fills de Gaad e sobra
sobra lo mix trip de Manasès en tot
era sobra la primera compaya en
de tots los prínceps de la host en
si un altra per nom Machelloth,
milés. 5 Beneas, fill de Joadès,
era duch de la tersa compaya en
la sua compaya. 7 En aquell any era
hòmens. 8 Samahoth de Zezaares era
de Zezaares era lo V príncep en
mília hòmens. 9 Lo VI príncep an
mília hòmens. 10 Lo VII príncep e
mília hòmens. 11 Lo VIII príncep en
hòmens. 12 Lo VIIII príncep en
mília hòmens. 13 Lo X príncep en

SEVILLA: 1PAR

lo rey en les paraules de Déu per exelsar
lo seu corn. E Déus donà a Heman XIIII
lo rey, Asaf e Yditun e Haman. 7 E lo
lo nonbre de aquests ab lurs frares qui
lo cant de nostro Senyor, ço és a seber,
lo magor com lo manor e aytenbé lo savi
lo manor e aytenbé lo savi con lo foll. 9
lo savi con lo foll. 9 La primera sort exí
lo foll. 9 La primera sort exí a Josep,
lo primer angenrat, e Yadiell fo lo segon,
lo segon, e Sabadias lo ters, e Jatanaell
lo ters, e Jatanaell lo quart, 3 e Achilam
lo quart, 3 e Achilam fo lo quint, e
lo quint, e Jonanà fo lo VI, e Elmasay fo
lo VI, e Elmasay fo lo VII. 4 E los fills
lo VII. 4 E los fills de Obedom: Samaÿas
lo primer engenrat, e Josudap lo segon, e
lo segon, e Joachà fo lo ters, e Sachar lo
lo ters, e Sachar lo quart, e Natanel lo
lo quart, e Natanel lo quint, 5 e Mayell
lo quint, 5 e Mayell fo lo VI, e Isachar
lo VI, e Isachar fo lo VII, e Poŀlathí lo
lo VII, e Poŀlathí lo VIII; e nostro
lo VIII; e nostro Senyor beneý aquell. 6 E
lo segon, e Tabalias lo ters, Zacarias lo
lo ters, Zacarias lo quart; tots aquests
lo quart; tots aquests fóran fills e
lo consell dels vells. 16 Sefinà e Hozà
lo consell astaven dos e dos. 18 En las
lo rey Deviu, e fóran prínceps de compayas
lo veent e Saül, fill de Sis, e Abner,
lo pobla de Israel ultra lo flum Jordà, de
lo flum Jordà, de la part devers ponent,
lo servey del rey. 31 E Azaries fo príncep
lo XL any del regna de Daviu fóran comtats
lo mix trip de Manasès en tot lo servey de
lo servey de Déu e del rey. 27,Tit 1 Los
lo primer mes, e havia-hy sots ell
lo primer mes. 4 Achites Duch havia la
lo qual governava una pertida de la host
lo prevera, era duch de la tersa compaya
lo ters mes, e havia an la sua partida
lo quart mes Asaell, frare de Joab, e
lo V príncep en lo V mes, e havia an la
lo V mes, e havia an la sua compaya XXIIII
lo VI mes era Hyram, fill de Accès de
lo VII mes era Helas de Faŀló, dels fills
lo VIII mes era Sobocar de Hasach, del
lo VIIII mes Abiàzer de Anathoch, del
lo X mes era Maray, de Nerofat, del
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1Par 27,14 mília hòmens. 14 Lo XI príncep en lo XI mes era Beneÿas de Faracot, dels
1Par 27,15 mília hòmens. 15 Lo XII príncep en lo XII mes era Hoaldià de Netofat, del
1Par 27,20 príncep Ozee, fill de Ozazín; sobre lo mix trip de Manasès era príncep Joell,
1Par 27,23
havia dit que ell muntiplicaria lo pobla de Israell axí com les astelles
1Par 27,24
los fills de Israell, e per açò lo nonbre de aquells qui éran astats
1Par 28,2 éran an la host de Jerusalem. 2 Com lo rey fo levat e astech an peus, él dix:
1Par 28,2
de la amistance de nostro Senyor e lo siti dels peus de nostro Déu. E yo he
1Par 28,4
e has ascampada sanch.” 4 »Mas lo Senyor Déus de Israell ha mi alet de
1Par 28,4
para, per ço que yo fos rey sobre lo pobla de Ysraell perdurablament; e ha
1Par 28,4
e [*] ha elet mi an rey sobre tot lo pobla de Ysrael. 5 E nostro Senyor ha
1Par 28,5
del regna de nostro Senyor sobra lo pobla de Israel. 6 I ell ha dit a mi:
1Par 28,7
e yo seré a él an para. 7 E fermaré lo seu regna perdurablament si él
1Par 28,8
fa huy.” 8 »Donchs ara, devant tot lo pobla, e ara com lo meu Déu ho ou, vós
1Par 28,8
ara, devant tot lo pobla, e ara com lo meu Déu ho ou, vós gordats e ascrutats
1Par 28,9
Salamó, mon fill, sàpies e coneges lo Déu de ton para e serveschas a ell de
1Par 28,20
que no·t temes ne hages paor, cor lo Senyor mon Déu serà ab tu e no lexarà a
1Par 28,21
E saben aytanbé los prínceps com lo pobla a fer tots los meus menements.
1Par 29,3
3 E part açò yo do argent e aur an lo templa de mon Déu, lo qual yo he ofert
1Par 29,3
e aur an lo templa de mon Déu, lo qual yo he ofert en lo templa de mon
1Par 29,3
de mon Déu, lo qual yo he ofert en lo templa de mon Déu de ço qui era meu
1Par 29,8
preciosas, ells les donàran en lo tresaur de [*] nostro Senyor per la mà
1Par 29,9
per la mà de Jaiel de Gerson. 9 Tot lo pobla s’elegrà com ells prometían vot
1Par 29,9
a nostro Senyor ab lur cor; e lo rey Daviu se n’alegrà de molt gran
1Par 29,11
fi. 11 Senyor, la grenesa és tua e lo poder e la glòria e la victòria. A tu
1Par 29,11
lauor. E totes las coses qui són en lo cell e an la terra són tuas. Senyor, lo
1Par 29,11
e an la terra són tuas. Senyor, lo regna és teu e tu ést sobra tots los
1Par 29,13
Déu, nós confesarem a tu e louam lo teu nobla nom. 14 Qui són yo e qual és
1Par 29,14 nobla nom. 14 Qui són yo e qual és lo meu pobla que nós puscam a tu prometra
1Par 29,17
aquestes coses a tu, e he vist lo teu pobla qui és así atrobat oferir a
1Par 29,20
a tota la moltitut e dix: –Beneÿts lo Senyor nostro Déu. Donchs tota la
1Par 29,20 Déu. Donchs tota la moltitut beneý lo Senyor, Déu de lurs pares, e anclinàran
1Par 29,20
-se tots e ahoraren Déu e depuys lo rey. 21 E sacrificaren sacrificis a
1Par 29,23
son para, e a tots plach, e tot lo pobla de Israell obaiý a ell. 24 E tots
1Par 29,25
Senyor axelsà Salomó sobre tot lo pobla de Israel e donà a aquell se
1Par 29,26
fill de Ysay, regnà sobre tot lo pobla de Israel. 27 E los dies en què
1Par 29,27
E los dies en què ell regnà sobra lo pobla de Israel fóran XL anys: él regnà
1Par 29,29
primers e los derés, són ascrits en lo libre de Samuel lo veent e an lo libre
1Par 29,29
són ascrits en lo libre de Samuel lo veent e an lo libre de Natan profeta e
1Par 29,29 en lo libre de Samuel lo veent e an lo libre de Natan profeta e an lo volum de
1Par 29,29
e an lo libre de Natan profeta e an lo volum de Agaad lo veent, 30 e los fets
1Par 29,29
profeta e an lo volum de Agaad lo veent, 30 e los fets de tot lo seu
1Par 29,30
lo veent, 30 e los fets de tot lo seu regna e de la sua forsa e del temps
1Par 7,15
e hac una sor per nom Maachà. Lo nom del segon fill fo Salfat, e Salfat
1Par 7,40
alets e molt forts duchs de duchs. Lo nonbre de aquells qui éran covinents a
1Par 8,34 Melquisue e Aminedap e Cisbaal. 34 Lo fill de Jonatàs engendrà Mirabaal, e
1Par 17,7
axí ara a Daviu, mon serfs: “Lo Senyor de les compayas diu açò: ‘Yo
1Par 17,24
E fé-ho axí com tu has dit. 24 Lo teu nom astiga e sia axelsat
1Par 17,24
axelsat perdurablament, e sia dit: “Lo Senyor de les compayes e de les
1Par 24,24
lo ters; Zechinon, lo quart. 24 Lo fill de Osiell fo Michà, lo fill de
1Par 26,1
sos frares, qui éran XII. 26,Tit 1 Lo departiment [*] dels fills de Corrè fo
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1Par 27,9 sua compaya XXIIII mília hòmens. 9
1Par 27,10 compayia XXIIII mília hòmens. 10
1Par 27,11 compayia XXIIII mília hòmens. 11
1Par 27,12 compayia XXIIII mília hòmens. 12
1Par 27,13 compayia XXIIII mília hòmens. 13
1Par 27,14 compaya XXIIII mília hòmens. 14
1Par 27,15 compayia XXIIII mília hòmens. 15
1Par 29,1
tots los meus menements. 29,Tit 1
1Par 16,25
cor nostro Senyor és gran, e molt
1Par 16,10 e recomtats les sues merevellas. 10
1Par 6,29
de Merarí: Moolí, qui fo para de
1Par 6,29
Moolí, qui fo para de Lobaní.
1Par 6,17
Aquests fóran los fills de Gerson:
1Par 6,20 compayes. 20 Gerson, qui fo para de
1Par 11,13
feristeus se ajustàran en aquell
1Par 11,14
14 Aquests astegéran al mix
1Par 11,22
e él devellà e aucís lo lehó al mix
1Par 13,6
qui seu sobre Xerobín, en lo qual
1Par 13,11
havia departit Ozà, e apelà aquel
1Par 14,11
aygües. Per què lo nom de aquell
1Par 15,1
en la ciutat de Daviu e adifichà
1Par 15,3
aportasen la archa de Déu en lo seu
1Par 15,12
de nostro Senyor Déu de Israell al
1Par 16,1
archa de Déu e meséran-la al mix
1Par 16,27
ell, e fortea e goix són en lo seu
1Par 16,39 la archa de nostro Senyor en un alt
1Par 17,8
8 e yo fuy ab tu en qualque
1Par 17,9
són honrats en terra. 9 I he donat
1Par 21,22 22 E Daviu dix a ell: –Dóna a mi lo
1Par 21,25
Daviu donà a Ornan per aquel
1Par 23,28
vestiments, en les finestras e en
1Par 29,5
las perets del templa, 5 an qualque
1Par 5,16
e an los carrés lurs e an tots los
1Par 6,54
de Amon en los carrés e an los
1Par 6,58
e Helon e Daber ab los seus
1Par 6,60
el trip de Bengamín [*] ab los seus
1Par 6,60
los seus lochs, Alàmath ab los seus
1Par 6,60
los seus lochs, Anatoth ab los seus
1Par 6,64
donàran als levites ciutats ab lurs
1Par 6,67
a ffúger an Sichèn ab los lurs
1Par 6,67
munt d’Efraÿm, e Gàzer ab los lurs
1Par 6,68
68 Cithmana e Becaron ab los lurs
1Par 6,69
Helan, Helon, Getrèn ab los lurs
1Par 6,70
Manasès, [*] Helan ab tots los lurs
1Par 6,71
és an Basan, e Asteroth ab los lurs
1Par 6,73
[*] 73 Armoth e Anem ab tots los
1Par 6,75
75 Hachac, Rodop ab tots los lurs
1Par 6,76
Hamon, Cariacarim ab tots los lurs
1Par 6,77
Remonó, Thabor ab tots los lurs
1Par 6,80-81
80 [*] 80-81 [*] ab tots los lurs
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Lo VI príncep an lo VI mes era Hyram, fill
Lo VII príncep e lo VII mes era Helas de
Lo VIII príncep en lo VIII mes era Sobocar
Lo VIIII príncep en lo VIIII mes Abiàzer
Lo X príncep en lo X mes era Maray, de
Lo XI príncep en lo XI mes era Beneÿas de
Lo XII príncep en lo XII mes era Hoaldià
Lo rey Daviu parlà a tota la multitut e
loable, e aspeventabla sobre tots los
Loats lo seu sant nom, lo cor de aquells
Lobaní. Lobaní [*] fo para de Ozaà, 30
Lobaní [*] fo para de Ozaà, 30 Ozaà fo
Lobení e Semeý. 18 Aquests fóran los fills
Lobení, qui fo para de Jòhach, Jòhac fo
loch per batalla, e lo camp de aquella
loch del camp e defaséran aquell. E com
loch de la sisterna en temps de neu. 23 E
loch lo seu nom fo apellat. 7 E ells
loch lo «Departiment de Ozà» dentrò an
loch fo apellat Baalserafim. 12 E aquí
loch a la archa de Déu, e astès lo
loch, lo qual ell li havia aparalat. 4 E
loch qui és a ella aparalat, 13 per ço que
loch del tebernacle que Daviu havia
loch. 28 O, companyas de pobla, donats a
loch qui era an Gabeon, 40 per oferir
loch tu anest, e yo he morts tots los teus
loch al meu pobla de Israell [*]. 10 [*] e
loch de la tua era, per ço que yo adifich
loch DC sicles de argent de dret pes. 26 E
loch de la purificació e an lo sentuari e
loch haurà obra d’aur e là on haurà obra
lochs de Saron entrò als térmens seus. 17
lochs de prop las parantias dels
lochs, 59 [*]. 60 E delà el trip de
lochs, Alàmath ab los seus lochs, Anatoth
lochs, Anatoth ab los seus lochs; e totes
lochs; e totes aquestes ciutats fóran
lochs, 65 e donàran per sort dels fills
lochs, en lo munt d’Efraÿm, e Gàzer ab
lochs, 68 Cithmana e Becaron ab los lurs
lochs; 69 e del trip de Dan, Heltece,
lochs. 70 E de la meytat del trip de
lochs, ço és a seber, a aquells qui éran
lochs. 72 E del trip de Yssacar, Chades e
lochs de aquests. 74 E del trip de Aser,
lochs. 76 E del trip de Naptalín, Cedes
lochs. 77 E als fills de Merarí qui éran
lochs. 78 E daylà detràs Jordà, devant
lochs. 7,Tit 1 Aquests fóran fills de
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1Par 17,5
1Par 28,11
1Par 19,6
1Par 19,7
1Par 7,22
1Par 1,12
1Par 1,19
1Par 1,43
1Par 1,43
1Par 1,54
1Par 2,1
1Par 2,4
1Par 2,23
1Par 2,23
1Par 2,27
1Par 2,33
1Par 2,53
1Par 2,53
1Par 2,55
1Par 3,9
1Par 4,10
1Par 4,12
1Par 4,14
1Par 4,14
1Par 4,19
1Par 4,21
1Par 4,22
1Par 4,23
1Par 4,23
1Par 4,33
1Par 4,38
1Par 4,41
1Par 4,41
1Par 4,42
1Par 5,7
1Par 5,10
1Par 5,10
1Par 5,11
1Par 5,15
1Par 5,16
1Par 5,16
1Par 5,17
1Par 5,17
1Par 5,18
1Par 5,18
1Par 5,19
1Par 5,19
1Par 5,19
1Par 5,20
1Par 5,22

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

anans en tota horra, mudats los
e de la canbra e dels lits en los
mil tallens d’ergent per
e de Sabà caretes e cavallers. 7 E
22 Donchs Efraÿm, lur para, plorà
Casloÿm, e de aquests isquéran
dos fills: Jactan, Fàllech, e en
His, Aram. 43 E aquets fóran
de Edom, anans que hagesen reys
Mediel, duch de Hiran. Aquests són
duchs de Edom. 2,Tit 1 Aquests són
se nora, Zàram e Fares. E axí fóran
de Galaad. 23 E Jesur pres Aram e
e los castells de Jeïr e Canat e
Aterià, qui fo mara de Onam. 27 E
angendrà Phàled, Zizà. Aquests són
Masaray; e de aquests axíran
e de aquests axíran los serraÿtes e
maestres qui astaven en Jabés en
Elifàlech. Aquests [*] 9 [*], part
beneÿt, benuyràs mi e axemplaràs
de la ciutat de Naàs. Aquets són
dels Artificis, cor aquí astaven
astaven los hòmens qui sabien fe
per muler Mèroch. 19 Aquests són
Joech e Bensoch. 21 Aquests són
l’hom de Felsia, e Segur, Anant,
paraules són veles. 23 Aquests són
astabbilias en la casa del rey e an
són V ciutats. 33 E hagéran tots
fo fill de Samayà. 38 Aquests fóran
que demunt havem anomenats, en
rey de Judà, e destrovíran tots
en lo munt de Sir D hòmens. I éran
fo príncep en lo trip de Rubèn. 7 E
E com Saül era viu geregaven contra
contra los agarrenchs e ausiérane tota la terra tro a Galaad. 11 E
fou fill de Bus. 15 E sos frares,
habitàvan en Galaad e an Basan e an
e an los carrés lurs e an tots
17 E tots aquests fóran nonbrats en
dies de Johatan, rey de Judà, e an
de Gereboam, rey de Israell. 18 E
18 E los fills de Rubèn e de Gad e
a batalla, 19 e geregaven contra
contra los agarenchs e ajudavenlos agarenchs e ajudaven-los
aquells de Nodap, 20 [*] e preséran
e nefràran-ne molts e tolgéran-

SEVILLA: 1PAR

lochs del tebernacle, he astat an tendes 6
lochs amagats e de la casa de median 12 e
logar a lur obs de Masopotònia e de Síria
logàran-na XXXII mília carretes e lo rey
lonch temps, e sos frares vengéran que l’
los phalisteus. E aytenbé angenrà
los dies de Fàlech fo depertida la terra
los reys qui fóran senyors de la terra de
los fills de Israel: Bala, fill de Baor; e
los duchs de Edom. 2,Tit 1 Aquests són
los fills de Israel: Rubèn, Simeon, Levý,
los fils de Judà V. 5 E Fares angenrà
los castells de Jeïr e Canat e los carrés
los carrés de LXX ciutats; aquests fóran
los fills que Aram angendrà primerament de
los fills de Jeramel. 34 Sesan no hac
los serraÿtes e los astaholites. 54 Los
los astaholites. 54 Los fills de Salmà,
los tebernacles. Aquestes són les compayas
los fills de les concopines, hagéran una
los meus térmens e seràs ab mi e no volràs
los hòmens de Rahà. 13 Conès angendrà
los hòmens qui sabien fe los artificis. 15
los artificis. 15 E Caleph, fill de
los fills de la muler de Edom, germana de
los fills de Sellà, fill de Judà: Her, qui
los quals fóran prínceps en Moab, e aquels
los ollés qui astaven an las plantacions e
los seus castells, e astegéran aquí. 24
los carrés de aquestes villes engir e
los prínceps qui fóran anomenats en les
los dies de Atzechià, rey de Judà, e
los tebernacles de aquels que trobàran en
los lurs prínceps Phalsias, Naarias,
los seus frares e tota la perentia qui era
los agarrenchs e ausiéran-los e tolgéran
los e tolgéran-lurs totes lurs tendes e
los fils de Gad habitaren an la lur regió,
los fills de Abdiell, qui fo fill de
los carrés lurs e an tots los lochs de
los lochs de Saron entrò als térmens seus.
los dies de Johatan, rey de Judà, e an los
los dies de Gereboam, rey de Israell. 18 E
los fills de Rubèn e de Gad e los hòmens
los hòmens de la meytat dell trip de
los agarenchs e ajudaven-los los ytureus
los los ytureus e ells nafeus e aquells de
los ytureus e ells nafeus e aquells de
los agerenchs e aquells qui éran ab ells,
los tota la terra e habitàran e astegéran
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1Par 5,23
dentrò a la trensmigració. 23 E
1Par 5,24
éran fort molts. 24 E aquests fóran
1Par 5,25
e fahéran fornicacions e adoraren
1Par 5,25
la qual cosa nostro Senyor Déus
1Par 6,16
exí d’equí. 16 Aquests fóran
1Par 6,17
Chaat, Merarí. 17 Aquests fóran
1Par 6,18
Lobení e Semeý. 18 Aquests fóran
1Par 6,22
fou para de Jatcrý. 22 Aquests són
1Par 6,31
són aquells que Daviu establí sobra
1Par 6,44
de Gerson; Gerson, de Leviy. 44 E
1Par 6,48
de Merarí; Marerí, de Leví. 48 E
1Par 6,50
servesiall de Déu. 50 Aquests són
1Par 6,54
habitàran aquests fills de Amon en
1Par 6,54
fills de Amon en los carrés e an
1Par 6,56
éran angir e antorn, 56 e donaren
1Par 6,57
a Calef, fill de Jofonè. 57 E a
1Par 6,57
de refugi Hebron e Lempnan e
1Par 6,58
éran de prop, 58 Jèter e Tramó, ab
1Par 6,58
sues vilotxes, e Helon e Daber ab
1Par 6,60
E delà el trip de Bengamín [*] ab
1Par 6,60
[*] ab los seus lochs, Alàmath ab
1Par 6,60
ab los seus lochs, Anatoth ab
1Par 6,64
donàran [*] XII ciutats. 64 E
1Par 6,66
de Cahat, e fóran las ciutats en
1Par 6,67
ells ciutats a ffúger an Sichèn ab
1Par 6,67
en lo munt d’Efraÿm, e Gàzer ab
1Par 6,68
lochs, 68 Cithmana e Becaron ab
1Par 6,69
Bechor, Helan, Helon, Getrèn ab
1Par 6,70
trip de Manasès, [*] Helan ab tots
1Par 6,71
cognació dells fills de Caath. 71 E
1Par 6,71
qui és an Basan, e Asteroth ab
1Par 6,73
[*] 73 Armoth e Anem ab tots
1Par 6,75 Abdon [*], 75 Hachac, Rodop ab tots
1Par 6,76
Galilea, Hamon, Cariacarim ab tots
1Par 6,77 de Zebulon, Remonó, Thabor ab tots
1Par 6,80-81
[*]. 80 [*] 80-81 [*] ab tots
1Par 7,2
e nonbràran del trip de Tollà en
1Par 7,5
moltes mulers e molts fills. 5 E
1Par 7,6
éran Bela e Bèther e Jadiel,
1Par 7,9
aquests fóran fills de Bècher. 9 E
1Par 7,16
e lo nom de son frare fo Sares, e
1Par 7,17
fills de Galaad, fill de Maquir, e
1Par 7,20
Abín e Sinquen e Liz e Man. 20 E
1Par 7,21
Èser, son fill, e Alet, son fill; e
1Par 7,23
aquel Benà, per ço cor era nat en
1Par 7,25
Jusà e Asoensera lo Ssobirà. 25 E
1Par 7,29
e Azà ab ses filles. 29 E de prop
1Par 7,29
e Dor e ses files. Aquí habitàran
1Par 7,30
los fills de Josep [*]. 30 E
1Par 7,38
e Salusà e Jethan e Betan. 38 E

SEVILLA: 1PAR

los fills de la meytat del trip de
los prínceps de la casa de lur perentia:
los déus del pobla, la qual cosa nostro
los havia vedada. 26 E nostro Senyor
los fills de Leviy: Gerson, Chaat, Merarí.
los fills de Gerson: Lobení e Semeý. 18
los fills de Caath: Aram, Yzar, Hobron,
los fills de Caath: Aminadap fo son fill e
los cantós de la cassa de nostro Senyor
los fills de Merarí e sos frares estaven a
los frares de aquests fóran levites, qui
los fills de Aron: Eleatzar, qui fo para
los carrés e an los lochs de prop las
los lochs de prop las parantias dels
los camps de la ciutat e les viles a
los fills de Aron donàran las ciutats de
los lurs masos qui hi éran de prop, 58
los seus masos e ab les sues vilotxes, e
los seus lochs, 59 [*]. 60 E delà el trip
los seus lochs, Alàmath ab los seus lochs,
los seus lochs, Anatoth ab los seus lochs;
los seus lochs; e totes aquestes ciutats
los fils de Israel donàran als levites
los térmens de aquels del trip de Efraÿm.
los lurs lochs, en lo munt d’Efraÿm, e
los lurs lochs, 68 Cithmana e Becaron ab
los lurs lochs; 69 e del trip de Dan,
los lurs lochs. 70 E de la meytat del trip
los lurs lochs, ço és a seber, a aquells
los fills de Gerson, de la cognació de la
los lurs lochs. 72 E del trip de Yssacar,
los lochs de aquests. 74 E del trip de
los lurs lochs. 76 E del trip de Naptalín,
los lurs lochs. 77 E als fills de Merarí
los lurs lochs. 78 E daylà detràs Jordà,
los lurs lochs. 7,Tit 1 Aquests fóran
los dies de Daviu XXII M DC, qui tots
los lurs frares e tot lur linatga de
los tres. 7 Fills de Bella éran Escom e
los prínceps dels linatges fóran nonbrats
los fills fóran Ulam e Rèsem. 17 E lo fill
los fills de Manasès. 18E se sor fo regina
los fills de Efraÿm fóran Satula e Bèred,
los hòmens de Get d’equèn auciéran
los mals de la sua cassa. 24 E sa filla fo
los fills d’ells foren Rapha e Rèceph e
los fills de Manasès estech Bersan e ses
los fills de Josep [*]. 30 E los fills da
los fills da Aser, Jomnà, Josuà e Esín,
los fills de Bèrech fóran Sefonè e Pasfà e
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1Par 8,3
1Par 8,6
1Par 8,10
1Par 8,12
1Par 8,13
1Par 8,25
1Par 8,28
1Par 8,38
1Par 8,40
1Par 9,1
1Par 9,2
1Par 9,2
1Par 9,2
1Par 9,16
1Par 9,17
1Par 9,19
1Par 9,19
1Par 9,22
1Par 9,26
1Par 9,28
1Par 9,28
1Par 9,28
1Par 9,32
1Par 9,32
1Par 9,33
1Par 10,1
1Par 10,1
1Par 10,2
1Par 10,3
1Par 10,7
1Par 10,7
1Par 10,7
1Par 10,8
1Par 10,9
1Par 10,11
1Par 10,11
1Par 10,12
1Par 10,12
1Par 10,13
1Par 11,3
1Par 11,4
1Par 11,10
1Par 11,10
1Par 11,13
1Par 11,13
1Par 11,14
1Par 11,15
1Par 11,19
1Par 11,26
1Par 12,14
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Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E
de linatga qui habitava en Gàbaa,
Jebús e Selquià e Meri; aquests són
engenrà Achiop e Aphàal. 12 E
habitaven en Eylon. Aquests casàran
e Anatothià 25 e Zepdarà e Phariel,
e prínceps de lurs compayes,
Asel. 38 E Asell hac VI fills per
lo segon e Elifalli lo ters. 40 E
la suma de aquells és ascrita an
dels fills de Israel fóran
de Israel fóran los preveres e
los preveres e los fills de Leví e
fill de Alcanà, lo qual habità en
en los palaus de Matofat. 17 E
se cassa de son pare. Aquests són
obres del servey e guardes sobre
descrits en lurs pròpias villas,
ells e gordaven las finestres e
linatge éran aquells qui gordaven
qui gordaven los vaxells, cor tots
éran guardats per nonbre e hom
qui éran frites en paeles. 32 E
de Cahat, lurs frares, éran sobre
cascun disapte. 33 Aquests són
Los faristeus se conbatéran contra
contra los fills de Israel, e
en lo munt de Gelboe. 2 E com
la batalla contra Saüll, e
se conpaya morí ansems. 7 E, com
com los de Israell qui habitaven en
e fóran depertits sa e llà. E
an aquelles. 8 E an l’altre dia
soterrar, per ço que fos mostrat en
cap en lo temple de Dagon. 11 E con
oïyt dir açò, ço és a seber, què
havían fet contra Saül, 12
aquells an Jabès, e soterràran
per ço cor él havia trespesats
príncep sobra aquel.” 3 Donchs tots
Jerusalem, ço és, an Jebús, un éran
Senyor era ab ell. 10 Aquests són
los prínceps dels forts hòmens [*],
E aquest fou an Afís ab Deviu, com
de ordi, e lo pobla era fuyt denant
aquell. E com ell hac vensuts
de prop la cova de Adolam. E, com
no·n volch boura. E açò fahéran
posà aquell a la sua orella. 26 E
Abachamà lo onze. 14 Aquests fóran

SEVILLA: 1PAR

los fills de Bale fóran Addar e Jesrà [*]
los quals fóran mudats en Manath: 7 Noaman
los fills e prínceps en lurs compayes. 11
los fills de Oltàal fóran Hèber, Misam e
los habitadors de Geth. 14 E Joè, Sagat e
los fills de Sesach. 26 Samragí e Seccorià
los quals habitàran an Jerusalem. 29 En
los noms dels quals fóran Ezericham,
los fills de Ulam fóran molts e fóran de
los libres dels reys de Ysraell e de Judà,
los preveres e los fills de Leví e los
los fills de Leví e los nathaneus. 3 E
los nathaneus. 3 E astegéran an Jerusalem
los palaus de Matofat. 17 E los portés de
los portés de Seŀlum foren [*] e Telmon e
los fills de Corè, qui foren guardes sobre
los vestimens del tebernacle del
los quals David e Samuell establíran en
los tresors de la casa de nostro Senyor,
los vaxells, cor tots los vaxells éran
los vaxells éran guardats per nonbre e hom
los prenia de ells a comta. 29 E aquells
los fills de Cahat, lurs frares, éran
los pans del santificament e aperalaven
los prínceps dels cantadors per lurs
los fills de Israel, e los fills de Israel
los fills de Israel fusquéran als
los feristeus s’hi foren acostats, qui
los arxés atrobàran aquel e segetàranlos de Israell qui habitaven en los camps
los camps vehéran açò, ells fusquéran e
los feristeus vengéran e habitaren an
los filisteus preséran les despules de
los temples dels lurs déus e als lurs
los hòmens de Jabès-Galath hagéran oïyt
los feristeus havían fet contra Saül, 12
los forts hòmens se levàran e preséran lo
los osos de aquells an Jabès, desots un
los menements de nostro Senyor, lo qual li
los prínceps e primers nats del pobla de
los gebuseus, qui habitaven en la terra. 5
los prínceps dels forts hòmens [*], los
los quals li agudàran a éser lo rey sobre
los feristeus se ajustàran en aquell loch
los feristeus. 14 Aquests astegéran al mix
los feristeus, ell donà gran salut al seu
los feristeus ficàran lurs tendes en la
los tres hòmens molt forts. 20 Abisay,
los pus forts hòmens [*] fóran: Asaell,
los fills de Gat prínceps de la host; lo
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1Par 12,17
1Par 12,17
1Par 12,18
1Par 12,19
1Par 12,19
1Par 12,21
1Par 12,32
1Par 12,32
1Par 12,32
1Par 12,32
1Par 12,34
1Par 12,35
1Par 12,39
1Par 13,1
1Par 13,1
1Par 13,2
1Par 14,4
1Par 14,8
1Par 14,9
1Par 14,10
1Par 14,11
1Par 14,11
1Par 14,12
1Par 14,13
1Par 14,14
1Par 14,15
1Par 14,17
1Par 15,2
1Par 15,2
1Par 15,4
1Par 15,4
1Par 15,11
1Par 15,14
1Par 15,14
1Par 15,15
1Par 15,15
1Par 15,18
1Par 15,19
1Par 15,25
1Par 15,25
1Par 15,26
1Par 15,27
1Par 15,27
1Par 15,27
1Par 15,28
1Par 16,6
1Par 16,8
1Par 16,13
1Par 16,13
1Par 16,13
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un Daviu astava. 17 E Daviu axímas si vós aguaytats mi per
Donchs Daviu rabé aquells e féue vengéran a Daviu con ell venia ab
mas ell no s’hi combaté pas, car
21 Aquets aydàran a Daviu contra
molt savis e sabien conèxer tots
los temps e manaven qualque cosa
CC prínceps ab lurs hòmens. Tots
lurs hòmens. Tots los altros trips
an ajuda no pas ab dobla cor. 34 E
sabían portar ascut e lansa. 35 E
mengàran e begéran, cor lus frares
13,Tit 1 Daviu féu consell ab
féu consell ab los senescalls e ab
e als fills de Leví, qui habiten an
fills e files. 4 Aquests són
Elisamà e Balidà e Ebàlet. 8 E, com
ell axí a ells a carera. 9 E con
nostro Senyor e dix: –Iré yo contra
muntats en la val de Rafaÿm, Daviu
e dix: –Nostro Senyor ha departits
E aquí ells desemparàran lurs déus,
cremats. 13 Altra vegada vengéran
contra ells de la part devers
aquell qui irà en la subiranitat de
féu ell éser tamut sobra tots
sia portada per alcuns, sinó per
alcuns, sinó per los fills de Levý,
havia aparalat. 4 E ajustà atresí
E ajustà atresí los fills de Aron e
Sadoch e Abiatar, preveres, e
qui no era a nós leguda. 14 Donchs
leguda. 14 Donchs los preveres e
nostro Senyor Déus de Israel, 15 on
la paraula de nostro Senyor, en
e Macenias e Bededom e Jeiel,
Jeiel, los quals éran portés. 19 E
de la archa. 25 Donchs Daviu e tots
primers nats del pobla de Israell e
ab gran alegria. 26 E com oÿsen
astolla e una butsina, e tots
lavites, qui aportàvan la archa, e
era príncep de la profecia entra
de lin qui ha nom effot. 28 Tots
6 E astablí Banayà e Jaziell,
lo seu nom e fets conèxer an
bocha. 13 La sement de Israell són
de Israell són los seus serfs e
seus serfs e los fills de Jacob són
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los a carera e dix-lurs: –Si vós sots
los meus adversaris, con yo no haga peccat
los prínceps de la compaya. 19 E del trip
los feristeus per combatra-se contra
los prínceps falisteus faéran consell e
los ladres, cor tots éran hòmens molt
los temps e manaven qualque cosa los fills
los fills de Israell hagesen a fer, fóran
los altros trips los lurs consells faéran.
los lurs consells faéran. 33 Los fills de
los prínceps de la cavaleria de Naptalín
los fills de Dan qui éran aparalats a la
los ne havían aparalat. 40 E aquests qui
los senescalls e ab los conestables e ab
los conestables e ab tots sos prínceps, 2
los burchs de les ciutats, per ço que ells
los noms dells fills qui nasquéran a ell
los feristeus hagéran oyit que Daviu era
los feristeus vengéran, ells fóran
los feristeus e liureràs tu aquells an la
los vencé aquí e dix: –Nostro Senyor ha
los meus anemichs per la mia mà, axí com
los qualls Daviu menà ésser cremats. 13
los feristeus e fóran tots ascampats en
los parers. 15 E, com tu oyiràs lo so de
los parers, e ladonchs tu axiràs a la
los regnes. 15,Tit 1 Daviu féu cases a
los fills de Levý, los quals nostro Senyor
los quals nostro Senyor elegí per portar
los fills de Aron e los fills de Leviy. 5
los fills de Leviy. 5 E dels fills de
los fills de Leví, ço és, Uriell, Esaayà,
los preveres e los fills de Leví fóran
los fills de Leví fóran santificats, per
los fills de Leví aportàran la archa de
los musclos ab perxes. 16 E com Daviu dix
los quals éran portés. 19 E los cantós
los cantós éran Hamar i Asaf e Atan,
los primers nats del pobla de Israell e
los conestables anàran per portar la archa
los levites qui aportaven la archa de la
los lavites, qui aportàvan la archa, e los
los cantors, e Cohenias, qui era príncep
los cantors. Daviu era ancara vestit de
los fills de Leví, qui aportaven la archa
los preveres, al cantar contínuament ab
los pobles les sues atrobadures. 9 Cantats
los seus serfs e los fills de Jacob són
los fills de Jacob són los seus alets. 14
los seus alets. 14 Cor ell és lo Senyor
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14 Cor ell és lo Senyor nostro Déu,
ells fosen pochs per nonbre e que
pobla. 21 Él no sofarí que nagú
nagú los fahés sobres, anans blasmà
reys per ells. 22 “No ullats tochar
serfs e no us ulats malignar en
a les gens la sua glòria, a tots
loable, e aspeventabla sobre tots
sobre tots los déus. 26 Tots
falses ýdoles, e nostro Senyor féu
que no·s mogés. 31 Alegren-se
antrò a la sua planea, alegren-se
qui són an aquells. 33 Lavòs louaran
teu sant nom e que·ns alegrem en
E aprés él, Heman e Ydicun e a tots
de asturments a cantar a Déu. E féu
de huy, anans en tota horra, mudats
loch tu anest, e yo he morts tots
Israell [*]. 10 [*] e humilié tots
e has mi fet esgardabla sobra tots
e gità per la sua grenea e per
aquestes coses a Daviu que ferí
feristeus. 2 E ferí Moab, enaxí que
mília hòmens a peu, e asgarrà tots
ell astogà a sos obs C carros. 5 E
mília hòmens que ell havia. 6 E mès
coses que ell feya. 7 E Daviu pres
7 E Daviu pres los carcaxes d’aur
carcaxes d’aur los qualls havían
la «mar» de aram e les columnes e
Daviu consegrà a nostro Senyor tots
E Josefat, fill de Aliüd, era sobra
dels sereteus e dels fereseus. E
ço que ells aconortasen Hamon. 3 E
de ton para? E no·t penses pas que
ells antrò alls peus, e despuys él
que lavors se’n tornasen. 6 E com
tendes de la part devers Medebà. E
tota la host dels forts hòmens. 9 E
de prop la porta de la ciutat. E
part derrera contra ell, ell alegí
lo pobla de Israell e anà contra
son frara. E axí ells anàran contra
fills de Amon, 12 cor Joab dix: –Si
a mi, tu seràs a mi en ajuda, e si
pobla qui era ab ell anàran contra
e ancalsàran aquells. 15 E com
E com los fills de Amon vehéran que
vehé que ell era astat vensut per
ell tramès sos misatges e féu venir
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los seus jutgamens són an tota la terra.
los seus leuradors fosen pochs, 20 ells
los fahés sobres, anans blasmà los reys
los reys per ells. 22 “No ullats tochar
los meus serfs e no us ulats malignar en
los meus profetes.”» 23 «Cantats, terra,
los pobles les sues meravellas, 25 cor
los déus. 26 Tots los déus dels pobles són
los déus dels pobles són falses ýdoles, e
los cells. 27 Confeció e granea són devant
los cells e asbelesque’s la terra e dígan
los camps, e totes les coses qui són an
los futs de la landa denant nostro Senyor,
los teus dictats. 36 Beneÿt sia nostro
los altres alets, cascú per son nom, a
los fills de Eyditum éser portés. 43 E tot
los lochs del tebernacle, he astat an
los teus anemichs devant tu, e he fet a tu
los teus anemichs. Donchs yo denuncie’t a
los hòmens, Senyor Déus. 18 Què pot Daviu
los seus aspaventamens las nacions devant
los feristeus e humilià aquells, e pres
los fills de Moab fóran fets serfs de
los cavalls de les carretes, dels quals
los sirienchs de Damasch vengéran per fer
los cavalers an Damasch, per ço que Síria
los carcaxes d’aur los qualls havían los
los qualls havían los servesialls de
los servesialls de Adàdag e portà aquells
los vaxells d’aram. 9 E com Tou, lo rey
los vaxells de l’aur e de l’argent [*] e
los notaris. 16 E Sadoch, fill de Achitop,
los fills de Daviu astàvan primers a la mà
los prínceps dells fills de Amon dixéran a
los seus servens són sa venguts a tu per
los ne lexà anar. 5 E quant se’n fóran
los fills de Emon vehéran que ells havían
los fills de Amon se ajustàran de lurs
los fills de Amon axíran de defora e
los reys qui hi éran venguts per aydar a
los pus forts hòmens de tot lo pobla de
los sirihenchs, 11 e liurà tota la altra
los fills de Amon, 12 cor Joab dix: –Si
los sirienchs vensen a mi, tu seràs a mi
los fills de Amon sobren a tu, yo seré a
los asirienchs a la batalla e ancalsàran
los fills de Amon vehéran que los
los asirienchs fusquéran, ells fugíran
los fills de Israell, ell tramès sos
los sirienchs qui éran oltra lo flom. E
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contra ells. 18 Mas a la fi
Safat, príncep de la host. 19 E com
Adàdag vehéran que éran sobrats per
ell hac batalla en Gèzer contra
5 Ell féu altra batalla contra
e ascomoch Daviu que ell nonbràs
conbatadors. 6 Mas ell no nonbrà
terra, o tres mesos ancalseran tu
l’àngell de nostro Senyor aucia
de Ornan jebuseu. 16 E Daviu lavà
’l girat contra Jerusalem. E ell e
de Israell. 2 E ell menà que tots
què Daviu aparalà molt ferro per
pes de aram meyns de nonbre, 4 e
cedre, qui no podien éser astimats,
no podien éser astimats, los quals
los quals los sidonienchs e
pau, e yo li deré pau e repòs tots
poràs tu profitar si tu guardes
si tu guardes los jutgamens e
los jutgamens e los menements,
nostro [*] menà a Moysès que ell
e an argent e an aram e an ferra,
ab tu. 17 Donchs Daviu menà a tots
nostro Senyor hi sia dedins mesa e
pobla de Israell, 2 e ajustà tots
2 e ajustà tots los prínceps [*] e
los prínceps [*] e los preveres e
preveres e los fills de Leví. 3 E
cantàvan a nostro Senyor ab òrgens,
de les compayas de Lehedan. 10 E
E Aron fou triat per servir en
lo nom de ell perdurablament. 14 E
de Gerson lo primer fo Sobuel. 17 E
e Eliàtzer no hac altres fills, mas
Salumith fo lo primer. 19 E
morí e no hac fills, mas filles. E
preséran aqueles per mulers. 23 E
e Èder e Jeremich. 24 Aquests fóran
lur orda e per lo nonbra de tots
d’equí avant lo tebernacle ne tots
de XX anyns an amunt, segons
de la cassa de nostro Senyor, en
del templa de nostro Senyor. 29 E
29 E los preveras seran sobre
lo sacrifici de la sèmola e sobre
tot pes e sobra tota càrega. 30 E
de la casa de nostro Senyor, com an
segons lo nonbre e segons
lur die e segons lur servey. 4 E
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los asirienchs fusquéran a lo pobla de
los servens de Adàdag vehéran que éran
los fills de Israel, ells vengéran a Deviu
los feristeus, en la qual ell aucís
los feristeus, en la qual fou lo fill de
los fills de Israell. 2 E Daviu dix a Joab
los fills de Leví ne de Bengamín, per ço
los teus anemichs e tu fugiràs, o per cert
los fills de Israell en totes lurs
los ulls e vehé l’àngell de nostro Senyor
los primés nats caygéran anclinats an
los hòmens convertits de la terra de
los clavels de les portes, e per fer
los futs de cedre, qui no podien éser
los quals los sidonienchs e los hòmens de
los sidonienchs e los hòmens de Tir havían
los hòmens de Tir havían agustats a Daviu.
los jorns de la sua vida. 10 E ell
los jutgamens e los menements, los quals
los menements, los quals nostro [*] menà a
los quals nostro [*] menà a Moysès que ell
los ansenyàs al pobla de Ysraell. Conforte
los quals no porían éser nonbrats. Donchs
los prínceps de Ysraell que ells ajudasen
los vaxells qui són sagrats a nostro
los prínceps [*] e los preveres e los
los preveres e los fills de Leví. 3 E los
los fills de Leví. 3 E los fills de Leví
los fills de Leví fóran nonbrats de XX
los quals Daviu havia fets per cantar, 6 e
los fills de Semeý: Lech e Zizà e Jaús e
los sans dels sans, so és, ell e sos fills
los fills de Moysès, home de Déu, fóran
los fills de Ebèser: Robià fo lo primer; e
los fills de Tobià fóran molt fortment
los fills de Hebron: Zariau fo lo primer;
los fills de Sis [*] preséran aqueles per
los fills de Musí foren [*] Moli e Èder e
los fils de Leví en lurs linatges e an
los caps qui fèyan les obres del servei de
los seus vaxells e a ministrar. 27 Cor lo
los derers menemens de Daviu. 28 E seran
los vestiments, en les finestras e en loch
los preveras seran sobre los pans
los pans consegrats e sobre lo sacrifici
los crespells e sobre les coses alises e
los fills de Leví estían al matí a
los disaptes e an callendes e an les
los sacrificis de cascuna cosa
los fills de Aleatzar fóran atrobats molt
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atrobats molt més an prínceps que
compayas entra si per sorts, cor
cor los prínceps del santuari e
aquels denant lo rey e denant
altra casa que havia desots si tots
lo fill de Josiam fo Bechnon. 27 E
e denant Achimàlech e devant
e dells fills de Leví; aytanbé
de Leví; aytanbé los menors com
agualment. 25,Tit 1 Donchs Daviu e
fills de Asaf, de Heman e Ydicum,
de Asaf prop lo rey. 3 E Ydathun: e
[*] sots la mà de lur para Ydithun,
e louans nostro Senyor Déu. 4 E
nostro Senyor, ço és a seber, tots
fo lo VI, e Elmasay fo lo VII. 4 E
éran molt forts hòmens. 7 Donchs,
e fóran LXXII de Obedon. 9 E
forts hòmens, i éran XVIII. 10 De
dos per lurs seles. 19 Aquests són
e de Merarí. 20 E Echias era sobra
de la casa de nostro Senyor e sobra
sants. 21 Los fills de Lehedan e
de Leedan e Gerson e Gehieli. 22 E
Zacrí e Joell, son frara, sobra
de nostro Senyor, 23 e fóran sobra
Selimoth e sos frares fóran sobra
sobra los tressòs de ells [*],
per son frara. 29 Senias era sobra
fèyan sobra la part de defora per
de Hebron fóran Hasabias e Sabias e
E Daviu posà aquests sobre
sobre los fills de Rubèn e sobre
fils de Fares e príncep de tots
XXIIII mília hòmens. 16 Sobre
de Israel, ço és a seber, sobra
era Aliàtzer duch de Zecrí; sobre
Safarias, fill de Maachà; 17 sobre
duch Hasabias, fill de Tamel; sobre
Aron era príncep Sadoch; 18 sobra
Eliüd, frara de Daviu; sobre
Amrí, fill de Micael; 19 sobre
Yesmeÿas, fill de Abdias; sobre
Jeramuth, fill de Oziel; 20 sobre
Joell, fill de Fadaÿas; 21 e sobre
Jaddó, fill de Zacarias; sobra
Josiell, fill de Abner; 22 sobre
fill de Jeroam. Aquests fóran
açò, la ira de Déu vench sobra
astats nonbrats no fo aportat an
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los fills de Ytamar, e ell departí
los prínceps del santuari e los prínceps
los prínceps de la casa de Déu éran
los prínceps [*] de les compayas, dels
los altros fills de Ytamar. 7 La primera
los fills de Merarí fóran Osiam e Seení e
los prínceps de les compayas dells
los menors com los magós sort departia
los magós sort departia tots agualment.
los mestres de la host departíran an lo
los quals profetitzàran ab rautes e ab
los fills de Yditun fóran Golias [*] e
los quals cantaven [*], comfesans e louans
los fills de Heman fóran Bechà e Mathanià,
los mestres, CC LXXXVIII. 8 E ells meséran
los fills de Obedom: Samaÿas fo lo primer
los fills de Samaÿas fóran Othim e Rafael
los fills de Masamias e lurs frares fóran
los fills de Hozà, ço és a saber, fills de
los departiments dels portés, dels fills
los tressaus de la casa de nostro Senyor e
los vaxells dells sants. 21 Los fills de
los fills de Gerson [*] fóran prínceps de
los fills de Jehieli, Zacrí e Joell, son
los tresaurs de la casa de nostro Senyor,
los fills de Amram e de Saart e de Hebron
los tressòs de ells [*], los quals
los quals santifichà lo rey Deviu, e fóran
los fills de Isaart, e sos fills éran
los fills de Israell a enseyar e a jutgar
los lurs frares; fóran hòmens molt forts i
los fills de Rubèn e sobre los fills de
los fills de Gaad e sobra lo mix trip de
los prínceps de la host en lo primer mes.
los trips de Israel, ço és a seber, sobra
los fills de Rubèn, era Aliàtzer duch de
los fills de Simeon era duch Safarias,
los fills de Leví era duch Hasabias, fill
los fills de Aron era príncep Sadoch; 18
los fills de Judà era príncep Eliüd, frara
los fills de Yssachar era príncep Amrí,
los fills de Sebulon era príncep Yesmeÿas,
los fills de Neptalín era príncep
los fills de Efraÿm era príncep Ozee, fill
los mix trip de Manasès en Galaad era
los fills de Benjamín era príncep Josiell,
los fills de Dan era príncep Ezriel, fill
los prínceps dels fills de Israell. 23 E
los fills de Israell, e per açò lo nonbre
los ascrits del rey Daviu. 25 Sobre los
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los ascrits del rey Daviu. 25 Sobre
era sobra las obres groses e sobre
27 e Samaÿas de Romath era sobre
viyas, e Zebdias de Aphot era sobra
28 E Balanam de Gadarith era sobra
e sobre las figeras qui éran en
e Safat, fill de Adlí, era sobra
30 E Ubill de Ysmaeel era sobra
E Jaadias de Meronath era sobra
31 E Jasís de Agaren era sobra
e Jael, fill de Hachamon, éran ab
28,Tit 1 Donchs Daviu apellà tots
tots los prínceps de Israell e
de Israell e los duchs dels trips e
e los prebots de les compayes,
los quals ministraven al rey, e
al rey, e los conestables e
lurs fills ab lurs misatges e tots
misatges e tots los poderosos e
fill, adificarà a mi la mia casa e
si él persavera de fer
de fer los meus menements e
ho ou, vós gordats e ascrutats tots
nostro Senyor ansercha e sab tots
e sab tots los cors e antén tots
e de la canbra e dels lits en
e de la casa de median 12 e de tots
e de les finestres tot antorn en
de la casa de nostro Senyor e an
la casa de nostro Senyor e an tots
a ell diversos pes de argent en
casa de nostro Senyor. 21 Vet que
tu e són aparalats. E saben aytanbé
prínceps com lo pobla a fer tots
de mon Déu, ço és, [*] aram per fer
6 Los prínceps de les compayes e
e los pròmens dels trips de Israel,
trips de Israel, los conestables e
los conestables e los senescals e
lo regna és teu e tu ést sobra tots
devant tu e viandans, axí com
axí com los nostros pares;
Senyor Déus, yo sé bé que tu proves
mon fill, enaxí que ell guart
e ells teus sacrificis, que él
de Israell obaiý a ell. 24 E tots
ell. 24 E tots los prínceps e tots
e tots los poderosos e tots
sobre tot lo pobla de Israel. 27 E
per él. 29 Los fets del rey Daviu,
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los tresaus del rey fo Asmoth, fill de
los leuradós qui leuraven la terra; 27 e
los leuradors de las viyas, e Zebdias de
los selers del vin. 28 E Balanam de
los olivars e sobre las figeras qui éran
los camps, e Joàs era sobre las cambres on
los bous qui éran en las valls. 30 E Ubill
los camels. E Jaadias de Meronath era
los àsens. 31 E Jasís de Agaren era sobra
los bous. Tots aquests fóran prínceps de
los fills del rey. 33 E Citòfell era
los prínceps de Israell e los duchs dels
los duchs dels trips e los prebots de les
los prebots de les compayes, los quals
los quals ministraven al rey, e los
los conestables e los senescals e aquels
los senescals e aquels qui éran sobra les
los poderosos e los molt forts qui éran an
los molt forts qui éran an la host de
los meus atris, car yo he alet aquell en
los meus menements e los meus jutgamens
los meus jutgamens axí com fa huy.” 8
los menements de nostro Senyor Déus, per
los cors e antén tots los pensaments de
los pensaments de las pensas. Si tu
los lochs amagats e de la casa de median
los palaus que él se havia perpensats e de
los tresaurs de la casa de nostro Senyor e
los tresaus dels sants. 13 E donà a ell la
los vaxells del templa de nostro Senyor,
los lahons de argent. 18 E donà aur molt
los departimens dels preveras e dels fills
los prínceps com lo pobla a fer tots los
los meus menements. 29,Tit 1 Lo rey Daviu
los vaxells de aram, e ferra als vaxells
los pròmens dels trips de Israel, los
los conestables e los senescals e los
los senescals e los prínceps dels prínceps
los prínceps dels prínceps sien curosos de
los prínceps. 12 Les riqueses són tuas e
los nostros pares; los nostros dies són
los nostros dies són axí com a onbra sobra
los cors e ames simplea, un yo, qui són
los teus menements e els teus testimonis e
los face tots e que adifich la casa de la
los prínceps e tots los poderosos e tots
los poderosos e tots los fills del rey
los fills del rey Daviu donàran lur mà e
los dies en què ell regnà sobra lo pobla
los primers e los derés, són ascrits en lo
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fets del rey Daviu, los primers e
an lo volum de Agaad lo veent, 30 e
desots ell, o en Israell o an tots
los serraÿtes e los astaholites. 54
Semeý angenrà XVI fills e VI files.
e Saffà habitàran an Bassan. 13
astan tro al die de huy. 6,Tit 1
aquests: Gerson, Chaat, Merarí. 2
Amram, Assaar, e Hebron, Oziel. 3
fóran aquets: Aron, Moysès, Maria.
Manesès en Basan XIII ciutats. 63
Jasup, Simaron, e axí són IIII. 2
i éran per nonbra LXXXVII mília. 6
fóran XXII mília XXXIII hòmens. 8
batalles e éran XXII mília e CC. 10
fills de Baÿm, fill de Ader. 13
so és, Abiàser, e depuys Moolà. 19
e Esín, Bannà, e Sarra, lur sor. 31
aquests fóran fills de Elfas. 34
Achè e Noagà e Jabà e Aram. 35
Sufà e Jennà e Seŀles e Amanà. 36
fóran Sefonè e Pasfà e Arà. 39
e Mirabaal angendrà Micham. 35
aquests fóran fills de Asaell. 39
Bonní, qui fo dells fills de Fares.
contínuament a lur ministeri. 34
Merebaal angenrà Michà. 41
fóran fills de Esell. 10,Tit 1
Bengamín fo Baraylà de Bacaron. 32
Benemich e Alibà e Salabenich. 33
la paraula de nostro Senyor. 24
trips los lurs consells faéran. 33
en una compaya e an una casa. 12
Hebron e Oziell, e fóran IIII e. 13
nonbrats an lo trip de Leví. 15
Moysès fóran Gerson e Eliàtser. 16
molt fortment montiplicats. 18
lo ters; Jetran, lo quart. 20
fou lo primer; Jasià, lo segon. 21
cantaven e fóran Moolí e Mosí.
parts seran alls fills de Aron.
29 E lo fill de Cis fo Gereniel. 30
Sacur e Josep e Natanià e Aserella.
e sobra los vaxells dells sants. 21
servey de Déu e del rey. 27,Tit 1
ço que volrà a nostro Senyor. 6
E Salamó son fill regnà per él. 29
e Santach. Aquest adifichà Eno e
nostro Déu, nós confesarem a tu e
los quals cantaven [*], comfesans e
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los derés, són ascrits en lo libre de
los fets de tot lo seu regna e de la sua
los regnes de les terres.
Los fills de Salmà, para de Betlem, e de
Los frares seus no hagéran molts fills e
Los frares, amperò, de aquestes, segons
Los fills de Levý fóran aquests: Gerson,
Los fills de Achat fóran aquests: Amram,
Los fills de Amran fóran aquets: Aron,
Los fills de Aron fóran aquests: Nadap et
Los fills, amperò, de Merarí, per las sues
Los fills de Tollà fóran aquests: Ozí,
Los fills de Bengamín éran Bela e Bèther e
Los fills de Bècher fóran Zamichàs e Joàs
Los fills de Jadiell fóran Balan e Jeús,
Los fills de Naptalín foren Joziel e Guní
Los fills de Samidà fóran Abín e Sinquen e
Los fills de Barià fóran Hèber e Mechiell,
Los fills de Sòmer fóran Achè e Noagà e
Los fills de Hèben, son frara, foren Sufà
Los fills de Sufà fóran Sue, Harmath e
Los fills de Olaà foren Oret e Hanzell e
Los fills de Micam foren Fiton, Amàlech e
Los fills de Assa: primer angenrat Ullam e
Los fills de Judà 5 fóran Salorní e Azià,
Los caps dels fills de Leví estigéran per
Los fills de Michà fóran [*] Màlech e
Los faristeus se conbatéran contra los
Los hòmens del torrent de Gaas fóran Ab,
Los fills de Senín, de Ges, fóran Jonatan,
Los fills de Judà, qui portaven ascuts e
Los fills de Sebulon qui axíran a batalla
Los fills de Caath fóran Anram e Ysaach e
Los fills de Amram fóran Aron e Moysès. E
Los fills de Moysès fóran Gerson e
Los fills de Gerson lo primer fo Sobuel.
Los fills de Ysachar: Salumith fo lo
Los fills de Uriell: Michà fou lo primer;
Los fills de Merarí cantaven e fóran Moolí
Los fills de Moolí fóran Aleatzar e Cis.
Los fills de Aron fóran Nedap e Abiüd e
Los fills de Musí fóran Meolí, Àder e
Los fills de Asaf profetitzàran sots la mà
Los fills de Lehedan e los fills de Gerson
Los fills de Israel, segons lur nonbre,
Los prínceps de les compayes e los pròmens
Los fets del rey Daviu, los primers e los
Loth e ses filles. 13 E Barà e Sèmnua
louam lo teu nobla nom. 14 Qui són yo e
louans nostro Senyor Déu. 4 E los fills de
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coses qui són an aquells. 33 Lavòs
sues obres, e qui glorificasen e
preséran an ells e tota lur roba e
meytat del trip de Manasès, e menà
de Netefach, e Hèleu, fill de
en la terra. 11 E Mesraym engendrà
Meseŀlaní, Hanamian, Solomit,
Jesrael e de Jesemà e de Jedebès, e
antorn dentrò a Bàal. E aquesta fo
E los fils de Gad habitaren an la
ell. 21 E preséran an ells e tota
fóran los prínceps de la casa de
fills de Cahat qui éran romasos, de
fills. 5 E los lurs frares e tot
fills de Jadiel, i éran prínceps de
las posecions. 22 Donchs Efraÿm,
qual hac Josuè, son fill. 28 E la
son fill. 28 E la lur poceció e la
Josuà e Esín, Bannà, e Sarra,
Jafalat e Sòmer, Rothan e Suà,
fills de Aser e fóran prínceps de
foren trensportats en Babilònia per
quals David e Samuell establíran en
a comta. 29 E aquells qui tenían en
de die e de nit contínuament a
les armes, ells lo tremeséran an
las sues armes en lo templa de
que tenían ascut e lanse, e
trop forts hòmens e anomenats en
denant nostro Senyor Déus en tota
E tu, Senyor, ést fet lo
mil tallens d’ergent per logar a
Amon axíran de defora e andresàran
lurs compayas, e fóran prínceps per
moriren meyns de fills anans que
dels fills de Ytamar, segons
de Ytamar, segons lur die e segons
antraven en la casa de Déu segons
e ab saltiris e ab cenbes segons
Machanàs, e fóran [*] sots la mà de
6 Tots aquests fóran sots la mà de
la mà de lur para per cantar an
1 Los fills de Israel, segons
fill, era aprés de ell, e havían an
oferían aquels a nostro Senyor ab
perdurablament aquesta volentat de
los fills del rey Daviu donàran
lur habitació e lo departiment de
suas parantias e an les casas de
val, per ço que sercasen pastura a
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louaran los futs de la landa denant nostro
louasen lo Senyor Déus de Israell, 5 ço
·ls camells, qui éran V mília, e preséran
’ls en Elà e an Habor e an Ara, e en lo
Luanà de Netefach; 31 Athay, fill de
Ludín e Anamín, Laabín, Nephtoín, 12
lur germana; 20 Habasan, Ochol, Barathían,
lur germana havia nom Asafiní. 4 Fimel
lur habitació e lo departiment de lurs
lur regió, en la terra de Basan dentrò a
lur roba e·ls camells, qui éran V mília,
lur perentia: Èpher, Jessí, Ebell, [*]
lur cognació e parentia X u ciutats de la
lur linatga de Ysachar éran molt forts
lur linatga, i éran molt forts hòmens, e
lur para, plorà lonch temps, e sos frares
lur poceció e la lur habitació fo an Batel
lur habitació fo an Batel ab lurs fills, e
lur sor. 31 Los fills de Barià fóran Hèber
lur sor. 33 [*] foren Fesech e Camaal e
lur linatga e fóran alets e molt forts
lur peccat. 2 Mas aquells qui habitaven
lur fe, 23 ells e lurs fills aytanbé en
lur crehensa les coses del sentuari éran
lur ministeri. 34 Los caps dels fills de
lur terra per fer-lo soterrar, per ço
lur déu e ficàran lo cap en lo temple de
lur care era axí com a cara de lehó i éran
lur linatga. 31 E del mix trip de Manasès
lur virtut en cans e an rautes e an
lur Déus. 23 Donchs, Senyor Déus, aquella
lur obs de Masopotònia e de Síria e de
lur host de prop la porta de la ciutat. E
lur orda e per lo nonbra de tots los caps
lur para, e Eleatzar e Ytamar usàran de
lur die e segons lur servey. 4 E los fills
lur servey. 4 E los fills de Aleatzar
lur costuma sots la mà de Aron, para de
lur nonbre. E servían a aquell offici que
lur para Ydithun, los quals cantaven [*],
lur para per cantar an lur templa de
lur templa de nostro Senyor; e ells éran
lur nonbre, qui fóran prínceps de compayas
lur compaya XXIIII mília hòmens. 8
lur cor; e lo rey Daviu se n’alegrà de
lur cor, enaxí que aquesta pensa estia
lur mà e sotsmeséran-se al rey Salamó.
lurs seÿes: 34 Mosobolí, Genilech e Jozà,
lurs cusineses e fóran fort multiplicats.
lurs ovelles, 40 e atrobàran fort bones
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1Par 4,42 lo munt de Sir D hòmens. I éran los
1Par 5,10
e ausiéran-los e tolgéran1Par 5,10
-los e tolgéran-lurs totes
1Par 5,13
de aquestes, segons les cases e les
1Par 5,16
Galaad e an Basan e an los carrés
1Par 5,24
e fóran duchs e senyós en les
1Par 5,25 conpayas. 25 E desenpararen Déus de
1Par 6,19
Moolí, Muzí. E aquestes fóran las
1Par 6,19
fóran las lurs perentias segons las
1Par 6,57
de refugi Hebron e Lempnan e los
1Par 6,60
fóran XIII, qui fóran dades per las
1Par 6,62
62 e als fills de Gerson, per les
1Par 6,64
donàran als levites ciutats ab
1Par 6,67
ciutats a ffúger an Sichèn ab los
1Par 6,67
lo munt d’Efraÿm, e Gàzer ab los
1Par 6,68 lochs, 68 Cithmana e Becaron ab los
1Par 6,69 Bechor, Helan, Helon, Getrèn ab los
1Par 6,70
de Manasès, [*] Helan ab tots los
1Par 6,71
qui és an Basan, e Asteroth ab los
1Par 6,75
[*], 75 Hachac, Rodop ab tots los
1Par 6,76
Hamon, Cariacarim ab tots los
1Par 6,77 Zebulon, Remonó, Thabor ab tots los
1Par 6,80-81
[*]. 80 [*] 80-81 [*] ab tots los
1Par 7,2
per les suas cases e per las
1Par 7,4
prínceps. 4 E aquets fóran per
1Par 7,4
fóran per lurs conpayas e per
1Par 7,5
mulers e molts fills. 5 E los
1Par 7,9
dels linatges fóran nonbrats per
1Par 7,28
e la lur habitació fo an Batel ab
1Par 8,10
aquests són los fills e prínceps en
1Par 8,28
fóran patriarchas e prínceps de
1Par 8,32 angendrà Sammaà, e habitàran devant
1Par 8,32
devant lurs frares en Jerusalem e
1Par 9,2
qui habitaven primerament en
1Par 9,9
fill de Rabamès; 9 e sos frares per
1Par 9,9
Tots aquests fóran prínceps per
1Par 9,9
lurs compayes per les cases dels
1Par 9,13
de Mosoŀlamot, fill de Omín. 13 E
1Par 9,13
13 E lurs frares fóran prínceps per
1Par 9,19
tebernacle del testimoni, ells e
1Par 9,22
CC XX, e aquests fóran descrits en
1Par 9,23
establíran en lur fe, 23 ells e
1Par 9,25
e a tremuntana e a mixjorn. 25 E
1Par 9,32
en paeles. 32 E los fills de Cahat,
1Par 9,33
són los prínceps dels cantadors per
1Par 9,34
dels fills de Leví estigéran per
1Par 10,7
e sos fills morts, e desertaren
1Par 10,9
que fos mostrat en los temples dels
1Par 10,9
en los temples dels lurs déus e als
1Par 11,15
E, com los feristeus ficàran
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lurs prínceps Phalsias, Naarias, Raphaÿas,
lurs totes lurs tendes e tota la terra tro
lurs tendes e tota la terra tro a Galaad.
lurs parenties, foren aquests VII: Macael,
lurs e an tots los lochs de Saron entrò
lurs conpayas. 25 E desenpararen Déus de
lurs pares e fahéran fornicacions e
lurs perentias segons las lurs compayes.
lurs compayes. 20 Gerson, qui fo para de
lurs masos qui hi éran de prop, 58 Jèter e
lurs parentias e cognacions. 61 E donaren
lurs perentias e cognacions, del trip de
lurs lochs, 65 e donàran per sort dels
lurs lochs, en lo munt d’Efraÿm, e Gàzer
lurs lochs, 68 Cithmana e Becaron ab los
lurs lochs; 69 e del trip de Dan, Heltece,
lurs lochs. 70 E de la meytat del trip de
lurs lochs, ço és a seber, a aquells qui
lurs lochs. 72 E del trip de Yssacar,
lurs lochs. 76 E del trip de Naptalín,
lurs lochs. 77 E als fills de Merarí qui
lurs lochs. 78 E daylà detràs Jordà,
lurs lochs. 7,Tit 1 Aquests fóran fills
lurs cognacions; e nonbràran del trip de
lurs conpayas e per lurs pobles molt forts
lurs pobles molt forts hòmens, sants a
lurs frares e tot lur linatga de Ysachar
lurs compayes e fóran molt forts per a
lurs fills, e Noran astech envers la part
lurs compayes. 11 Mensim engenrà Achiop e
lurs compayes, los quals habitàran an
lurs frares en Jerusalem e lurs frares. 33
lurs frares. 33 E Her angendrà Sis, e Cis
lurs ciutats e en las posecions dels fills
lurs compayes. Fóran DCCCC LVI. Tots
lurs compayes per les cases dels lurs
lurs pares. 10 Dels preveras fóran Gerade,
lurs frares fóran prínceps per lurs
lurs compayes M CC LXX e havían molt gran
lurs compayes, qui gordaven cascun an son
lurs pròpias villas, los quals David e
lurs fills aytanbé en les portes de la
lurs frares astaven an les viletes e
lurs frares, éran sobre los pans del
lurs companyas dells fills de Leví, qui
lurs compayas [*]. 35 En Gabelon [*] 36 lo
lurs ciutats e fóran depertits sa e llà. E
lurs déus e als lurs pobles. 10 E
lurs pobles. 10 E consegràran las sues
lurs tendes en la vall de Rafaÿm, 16 e
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aportada a mi la aygua en perill de
E Daviu axí-los a carera e dixn’hi hach XVIII mília, tots per
hagesen a fer, fóran CC prínceps ab
hòmens. Tots los altros trips los
e a Naptalín aportàvan pa sobra
àzans e sobre lus camells e sobre
12 E aquí ells desemparàran
de Leví que ells ascollisen de
Berequias, e dels fills de Mararí,
Uhan, fill de Tasie. 18 E ab ells
e cantaven las coses secretes ab
e Yoel e Zezan cantaven ab
de Daviu e tellà’n a ells las
dentrò que ells focen crescudes
ells focen crescudes lurs barbes e
ells fóran venguts, ells ficàran
E los fills de Amon se ajustàran de
aucia los fills de Israell en totes
cantar, 6 e Daviu partí a ells per
Aquests fóran los fils de Leví en
fils de Leví en lurs linatges e an
e la observació dels fills de Aron,
fills de Aleatzar, XVI prínceps per
compayes, e als fills de Ytamar per
de Ytamar per lurs compayes e per
a Maziam. 19 Aquestes són les
Aquestes són les lurs órdens segons
Aquests fóran fills de Leví segons
fills de Leví segons lurs casas de
Haman. 7 E lo nonbre de aquests ab
E ells meséran sorts agualment per
hach fills e fóran prebots de
Othim e Rafael e Obediel e Zabell;
fóran dels fils de Obedom; ells e
fils de Obedom; ells e lurs fills e
Obedon. 9 E los fills de Masamias e
la cassa de nostro Senyor, axí com
egualment als pochs e als grans per
e axí éran de dos an dos per
fóran Hasabias e Sabias e los
príncep dels fills de Hebron segons
segons lurs compayas e segons
molt forts en Jaser Galaad. 32 E
qui administraven al rey segons
e les posecions del rey, e apellà
del rey, e apellà lurs fills ab
dels canelobres de argent e de
de carreta de àngells qui astesésan
la moltitut beneý lo Senyor, Déu de
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lurs ànimas. E per aquesta rahó ell no·n
lurs: –Si vós sots venguts a mi per
lurs noms, e vengéran per açò que faesen
lurs hòmens. Tots los altros trips los
lurs consells faéran. 33 Los fills de
lurs àzans e sobre lus camells e sobre
lurs muls e sobre lus bous [*], e ferina e
lurs déus, los qualls Daviu menà ésser
lurs frares cantós an orges de cant, so és
lurs frares, Uhan, fill de Tasie. 18 E ab
lurs frares. E an la segona orda meséran
lurs arpas. 21 E Matatias e Elifalu e
lurs rautes [*]. 22 E Cocinas, príncep
lurs vestiduras de les natges de ells
lurs barbes e lurs cabells, e que lavors
lurs cabells, e que lavors se’n tornasen.
lurs tendes de la part devers Medebà. E
lurs ciutats e vengéran a la batalla. 8 E
lurs ciutats. Donchs, veges qual cosa
lurs oficis, ço és a seber, Gerson e
lurs linatges e an lurs compayas, e fóran
lurs compayas, e fóran prínceps per lur
lurs frares, que ells administren en la
lurs compayes, e als fills de Ytamar per
lurs compayes e per lurs cases VIII
lurs cases VIII prínceps. 5 E axí ell
lurs órdens segons lurs serveys, con ells
lurs serveys, con ells antraven en la casa
lurs casas de lurs compayes. 31 E aquests
lurs compayes. 31 E aquests meséran sorts
lurs frares qui ansenyaven lo cant de
lurs órdens aytenbé lo magor com lo manor
lurs compayas, cor ells éran molt forts
lurs frares fóran hòmens molt forts, so
lurs fills e lurs frares fóran molt forts
lurs frares fóran molt forts hòmens a
lurs frares fóran molt forts hòmens, i
lurs frares. 13 Donchs las sorts fóran
lurs compayes en cascuna de les portes. 14
lurs seles. 19 Aquests són los
lurs frares; fóran hòmens molt forts i
lurs compayas e segons lurs linatges. En
lurs linatges. En lo XL any del regna de
lurs frares, qui éran de molt fort adat, e
lurs compayas, qui antraven e qui axían
lurs fills ab lurs misatges e tots los
lurs misatges e tots los poderosos e los
lurs lanternes. 16 E donà-li a mesura
lurs ales e qui cobrisen la archa de la
lurs pares, e anclinàran-se tots e
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Senyor e l’endemà éls oferíran
M taurs e M moltons e M anyells ab
dies, e mengàran e begéran, cor
pa sobra lurs àzans e sobre
camells e sobre lurs muls e sobre
als canalobres de làntea e las
Sem angendrà Elay, Asur, Arfaxath,
Maquir, para de Galaad, e com hac
Obededom e sos frares e fóran
de Jeïr e Canat e los carrés de
e moríran del pobla de Israell
molt forts hòmens a servir, e fóran
e sos frares, ço és a seber, de
per combatre i éran per nonbra
frares e mon pobla, oyits mi! Yo
qui no són sirconsisos vengen e que
éser pocha cosa devant tu e per açò
qual cosa respondré yo a·quell qui
C cavalés e lo magor era sobre
lurs holocauts, ço és a seber,
holocauts, ço és a seber, M taurs e
és a seber, M taurs e M moltons e
–De totes parts són a mi angoxes e
la sua lanse, la qual tenia an sa
e gitaven péres ab fones ab cascuna
casa de Aguidon, Ozà estès la sua
e liureràs tu aquells an la mia
cor yo liuraré aquells an la tua
los meus anemichs per la mia
Geth e les filles de aquell de la
fills de Daviu astàvan primers a la
la altra part del pobla desots la
[*] qui havia VI dits en cascuna
huymés ces d’equí avant la tua
una aspasa e un coltel tret en sa
O, Senyor, yo·t prech que la tua
de Daviu. 28 E seran sots la
de Déu segons lur costuma sots la
fills de Asaf profetitzàran sots la
e Machanàs, e fóran [*] sots la
6 Tots aquests fóran sots la
santificàran aquestes coses per la
dites, eles vengéran a mi de la
ofer de grat, él complescha huy se
tresaur de [*] nostro Senyor per la
coses, virtut e poder són an la tua
e poder són an la tua mà, en la tua
coses que havem preses de la tua
al teu sant nom, és de la tua
los fills del rey Daviu donàran lur
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lurs holocauts, ço és a seber, M taurs e M
lurs sacrificamens e ab tota la costuma
lus frares los ne havían aparalat. 40 E
lus camells e sobre lurs muls e sobre lus
lus bous [*], e ferina e figes e panses e
lus lanternas, enaxí que él li donà pes d’
Luud, Aram. E Aram engendrà Hus, Hul,
LX anys pres-la per muler e angendrà de
LXVIII. E Obedodom, fill de Edithun, e
LXX ciutats; aquests fóran fills de
LXX mília persones. 15 E nostro Senyor
LXXII de Obedon. 9 E los fills de Masamias
LXXX. 10 Dels fills de Osiell fo príncep
LXXXVII mília. 6 Los fills de Bengamín
·m perpencé que adificàs casa a nostro
m’ascarnèscan. Mas son ascuder no volch
m’has parlat sobre la casa de ton serfs
m’ha tremès a tu.” 13 E Daviu dix a Gaad:
M cavalers. 15 Aquests són aquells qui
M taurs e M moltons e M anyells ab lurs
M moltons e M anyells ab lurs
M anyells ab lurs sacrificamens e ab tota
ma premen, mas més val a mi que yo caga en
mà, e aucís aquel ab la sua lanse metexa.
mà e treyien sagetes. Dells frares de
mà que sostengés la archa, cor lo bou, qui
mà? E nostro Senyor dix-li: –Vé-hy,
mà. 11 E com aquells fóran muntats en la
mà, axí com són departides aygües. Per què
mà dels feristeus. 2 E ferí Moab, enaxí
mà del rey. 19,Tit 1 Asdevench-se que
mà de Abisay, son frara. E axí ells anàran
mà, ço és, antra tots ansems n’havia
mà. E l’àngell de nostro Senyor estava
mà, e tenia’l girat contra Jerusalem. E
mà se torn contra mi e contra la casa de
mà dels fills de Aron en lo servey de la
mà de Aron, para de ells, axí com lo
mà de Asaf prop lo rey. 3 E Ydathun: e los
mà de lur para Ydithun, los quals cantaven
mà de lur para per cantar an lur templa de
mà de Lemich e per son frara. 29 Senias
mà de nostro Senyor ascrites, per ço que
mà e ofira ço que volrà a nostro Senyor. 6
mà de Jaiel de Gerson. 9 Tot lo pobla s’
mà, en la tua mà és granea e manement de
mà és granea e manement de totes coses. 13
mà. 15 Nós som astranys devant tu e
mà e totes las coses són tues. 17 Senyor
mà e sotsmeséran-se al rey Salamó. 25
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1Par 3,2
1Par 7,15
1Par 8,29
1Par 19,6
1Par 27,16
1Par 2,48
1Par 12,3
1Par 1,37
1Par 9,12
1Par 15,20
1Par 1,53
1Par 11,43
1Par 5,13
1Par 11,30
1Par 15,18
1Par 15,21
1Par 13,5
1Par 7,16
1Par 19,7
1Par 16,5
1Par 11,43
1Par 25,3
1Par 25,16
1Par 15,18
1Par 25,21
1Par 27,4
1Par 8,31
1Par 4,17
1Par 2,23
1Par 4,11
1Par 1,5
1Par 2,49
1Par 2,55
1Par 14,1
1Par 14,6
1Par 7,29
1Par 2,49
1Par 1,5
1Par 2,3
1Par 5,1
1Par 12,14
1Par 25,8
1Par 26,26
1Par 5,1
1Par 24,31
1Par 2,27
1Par 4,13
1Par 2,3
1Par 4,10
1Par 21,15

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

2 lo terçs Absalon, qui nasch de
e a Safan, e hac una sor per nom
Angabeon, e lo nom de sa muler
obs de Masopotònia e de Síria e de
Simeon era duch Safarias, fill de
Jotan, Jerum, Phale, Efà, Sàaf. 48
príncep Abiàcer e Joaber, fills de
engendrà Nàath, Sàtara, Saminà,
fill de Phazor, fill de Melquià, e
Santamoch e Jaiell e Aní e Eliap e
de Cenès, duch de Tamarí, duch de
e XXX ab ell; 43 Henaan, fill de
lurs parenties, foren aquests VII:
de Soch, e Aloy de Cahoc, 30 e
e Masias e Machatias e Elifalu e
arpas. 21 E Matatias e Elifalu e
de Agypta entrò alà on ell entrà en
Salfat, e Salfat hac filles. 16 E
na XXXII mília carretes e lo rey de
Astablí Ahiell e Semamoch e Jaell e
Henaan, fill de Macà, e Josefat de
Golias [*] e Jesias e Sabias e
qui éran XII; 16 e la VIIII ª, a
e Anay e Eliap e Beneÿas e Masias e
qui éran XII; 21 e la XIIII, a
e havia aprés si un altra per nom
31 e Gebeor e Allor e Sècher e
Fèrech, e Gaalon; engenrà Mariasà,
LXX ciutats; aquests fóran fills de
11 E Caleph, frara de Suà, angendrà
5 E Jàfet angenrà Gòmer e Magod, e
Tàber, Taranà. 49 Aph, para de
e les cognicions cantans dels
e tremès a ell fusts de cedres e
Jobequech e Ellziú e Elifàlech 6 e
estech Bersan e ses filles, [*] e
de Maddonà, engendrà Sue, para de
e Jàfet. 5 E Jàfet angenrà Gòmer e
Her, Onam, Selà. E Her era lo
e axí no·l tenían axí com a
lo manor era sobre C cavalés e lo
per lurs órdens aytenbé lo
e duchs de la host, e fóran
donàran ço que li pertanyia per la
de Leví; aytanbé los menors com los
primerament de Ysmaell fóran
Sararayà. Othoniel engenrà Hachir e
Selà. E Her era lo magor e fou
e seràs ab mi e no volràs que negun
e hac mercè sobra la granea del

SEVILLA: 1PAR

Maachà, fila de Tolomeu, rey de Jesuri; lo
Maachà. Lo nom del segon fill fo Salfat, e
Maachà, 30 e son fill primer angenrat fo
Maachà e de Sabà caretes e cavallers. 7 E
Maachà; 17 sobre los fills de Leví era
Maahà, concupina de Calef, anfentà Tàber,
Maàs de Gebach, e Jasaell e Fàlec, fill de
Maasà. 38 E Seÿr engenrà Johatan, Sobal,
Maasià, fill de Adiell, fill de Jesrà,
Maasias e Baamias cantaven, e cantaven las
Mabsar, 54 duc de Mediel, duch de Hiran.
Macà, e Josefat de Machan; 44 e Aziàs de
Macael, Mosoŀlan, Sebe, Jarè, Jacan, Say,
Macarey de Netefach, e Hèleu, fill de
Macenias e Bededom e Jeiel, los quals éran
Macenias e Obededom e Yoel e Zezan
Mach, per ço que ell amenàs la archa de
Machà, muler de Maquir, enfentà un fill e
Machà e lo seu pobla. E com ells fóran
Machachias e Eliap e Beneÿas e Obededom
Machan; 44 e Aziàs de Asteroch; e Sammà e
Machanàs, e fóran [*] sots la mà de lur
Machanias e a sos fills e a sos frares,
Machatias e Elifalu e Macenias e Bededom e
Machatias e a sos fills e a sos frares,
Machelloth, lo qual governava una pertida
Machelot. 32 E Matelot angendrà Sammaà, e
Machí e Jesbà, para de Estamó. 18 E la sua
Machir, para de Galaad. 24 E com fo mort
Machir, qui fo para de Esrom. 12 Esrom
Maday, Janan e Tubal, Mòsoch, Tiràs. 6 E
Maddonà, engendrà Sue, para de Maglennà e
maestres qui astaven en Jabés en los
maestres de fer parets e fustés, per ço
Maga e Nàfrig e Jasie 7 e Elisamà e Balidà
Magedó e ses filles, e Dor e ses files.
Maglennà e para de Gabeà. Caleb angendrà
Magod, e Maday, Janan e Tubal, Mòsoch,
magor e fou mal devant nostro Senyor Déus,
magor. 2 Emperò Judas era molt pus fort de
magor era sobre M cavalers. 15 Aquests són
magor com lo manor e aytenbé lo savi con
magoralls. 27 De les batalles e dels
magoria, mas donàran-ho als fills de
magós sort departia tots agualment. 25,Tit
Mahon, Yamín, Àchac. 28 Onam angendrà
Mahonich. 14 Achir angendrà Osrà;
mal devant nostro Senyor Déus, i él aucís
mal venga a mi. E nostro Senyor ohí-lo
mal, e menà a l’àngell qui la destrovia e
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1Par 21,17 qui he peccat, yo són aquell qui he
1Par 1,2
e Caynan angendrà Malaell; e
1Par 1,2 angendrà Cayinan, e Caynan angendrà
1Par 9,41
41 Los fills de Michà fóran [*]
1Par 16,22
tochar los meus serfs e no us ulats
1Par 6,40
Micaell, de Basià; Besià, de
1Par 7,23
Benà, per ço cor era nat en los
1Par 7,19 Samidà fóran Abín e Sinquen e Liz e
1Par 16,15
covinensa e de la paraula que ell
1Par 20,3
I pres †lo pobla† de la ciutat. 3 E
1Par 21,7
rey. 7 Aquesta cosa que ell havia
1Par 3,13
Etzechias, Etzechias engendrà
1Par 3,14
Etzechias engendrà Manasès, 14
1Par 5,26
Rubèn e Gad e la meytat del trip de
1Par 6,61
u ciutats de la meytat del trip de
1Par 6,70
70 E de la meytat del trip de
1Par 6,71
cognació de la meytat del trip de
1Par 7,14
fill de Balà. 14 E lo fill de
1Par 7,17
fill de Maquir, e los fills de
1Par 7,29
filles. 29 E de prop los fills de
1Par 9,3
e dels fills de Efraÿm e de
1Par 12,19
de la compaya. 19 E del trip de
1Par 12,20
fusquéran a ell del trip de
1Par 12,20
éran prínceps dels cavalers de
1Par 12,31
lur linatga. 31 E del mix trip de
1Par 12,37
Gat e de la mitga part del trip de
1Par 26,32
de Gaad e sobra lo mix trip de
1Par 27,20
de Ozazín; sobre lo mix trip de
1Par 27,21 Fadaÿas; 21 e sobre los mix trip de
1Par 5,18
hòmens de la meytat dell trip de
1Par 5,23
los fills de la meytat del trip de
1Par 8,6
en Gàbaa, los quals fóran mudats en
1Par 12,32
e sabien conèxer tots los temps e
1Par 11,2
pobla de Israel, tu eras aquel qui
1Par 21,17 e són yo aquell, donchs, aquell qui
1Par 21,19
com a Gaad li havia dit a ell per
1Par 29,12 la tua mà, en la tua mà és granea e
1Par 13,12 temé nostro Senyor, e dix: «An qual
1Par 6,62
del trip de Naptalín e del trip de
1Par 11,46
frare de Toach; 46 e Eliell de
1Par 12,14
de Gat prínceps de la host; lo
1Par 25,8 lurs órdens aytenbé lo magor com lo
1Par 6,15 com nostro Senyor transmudà per las
1Par 12,17
con yo no haga peccat en les mies
1Par 21,13 mas més val a mi que yo caga en les
1Par 21,13
són molt grans, que no an les
1Par 22,18
nostros anemichs en les nostres
1Par 29,5
aquí sían fetes de argent per les
1Par 2,45 angendrà Semey. 45 Semey angendrà
1Par 2,45
Semey. 45 Semey angendrà Maon,
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mal fet. Mas, què ha perservit aquest
Malael, Gèrrech; 3 e Gèrech, Henoch; e
Malaell; e Malael, Gèrrech; 3 e Gèrech,
Màlech e Tarà. 42 E Azà engenrà Jerà; e
malignar en los meus profetes.”» 23
Malquià; 41 Melquià, de Atanay; Atanay, de
mals de la sua cassa. 24 E sa filla fo
Man. 20 E los fills de Efraÿm fóran Satula
manà en mill generacions, 16 la qual
manà-se’n lo pobla qui era an aquella,
manada desplach a nostro Senyor, per què
Manasès, 14 Manasès angendrà Amon, Amon
Manasès angendrà Amon, Amon angendrà
Manasès, e menà’ls en Elà e an Habor e an
Manasès, 62 e als fills de Gerson, per les
Manasès, [*] Helan ab tots los lurs lochs,
Manasès, Gaulon, qui és an Basan, e
Manasès fo Esriel, e la sua druda fo síria
Manasès. 18E se sor fo regina e anfentà un
Manasès estech Bersan e ses filles, [*] e
Manasès. 4 Othei, fill de Amiüd, fill de
Manasès fugíran e vengéran a Daviu con ell
Manasès Ednàs e Jozebelat e Jadiell e
Manasès. 21 Aquets aydàran a Daviu contra
Manasès n’hi hach XVIII mília, tots per
Manasès, de aquells qui éran savis e
Manasès en tot lo servey de Déu e del rey.
Manasès era príncep Joell, fill de
Manasès en Galaad era príncep Jaddó, fill
Manassès, qui éran batalés e portaven
Manassès poseýan la terra dels termes de
Manath: 7 Noaman e Achar e Gerrà. Aquest
manaven qualque cosa los fills de Israell
manaves e remenaves lo pobla de Israel. E
mané que lo pobla fos nonbrat? Yo són
manement de la paraula de nostro Senyor.
manement de totes coses. 13 Donchs, Senyor
manera me’n pusch yo portar la archa de
Manesès en Basan XIII ciutats. 63 Los
Manín, e Jeribay, e Josicay, fill de
manor era sobre C cavalés e lo magor era
manor e aytenbé lo savi con lo foll. 9 La
mans de Nabuchadenasor Judà e Jerusalem,
mans, lo Déu de nostros pares ho vege e ho
mans de nostro Senyor, per ço com les sues
mans dels hòmens. 14 Donchs nostro Senyor
mans, e que tota la terra és sotsmesa
mans dels mestres. E si algú hi ofer de
Maon, Maon angendrà Jatsur. 46 Efè,
Maon angendrà Jatsur. 46 Efè, concupina de
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1Par 4,19
e d’Astamó, qui fo de la terra de
1Par 2,21
puys Hesrom colgà’s ab la filla de
1Par 7,14
e la sua druda fo síria e anfentà
1Par 7,15
Maquir, para de Galaad. 15 E
1Par 7,16
hac filles. 16 E Machà, muler de
1Par 7,17
fóran fills de Galaad, fill de
1Par 11,36
e Elifàs, fill de Aüra; 36 Fer de
1Par 16,32 “Nostro Senyor regnerà.” 32 [*] la
1Par 18,8
molt aram, del qual Selamó féu la
1Par 2,26
qui havia nom Aterià, qui fo
1Par 4,9
nobla que tots sos frares, e la sua
1Par 4,18
Jesbà, para de Estamó. 18 E la sua
1Par 6,19
Oziell. 19 Aquests fóran fills de
1Par 15,17
fill de Berequias, e dels fills de
1Par 27,13
13 Lo X príncep en lo X mes era
1Par 6,6
angendrà Zaraÿas, Zaraÿas angenrà
1Par 6,7 Zaraÿas, Zaraÿas angenrà Marayot. 7
1Par 6,52
Bozgí [*] de Sarayà; 52 Sarayà, de
1Par 6,52
de Sarayà; 52 Sarayà, de Marayot;
1Par 9,11
Moseŀlam, fill de Sedoch, fill de
1Par 4,21
de Lechà, e Laadà, qui fo para de
1Par 29,2
péres precioses e moltes pedres de
1Par 6,47
[*] de Musí; Musí, de Merarí;
1Par 6,3
Amran fóran aquets: Aron, Moysès,
1Par 4,17 Mèrech e Fèrech, e Gaalon; engenrà
1Par 5,1
lo primer angenrat fill de Israel,
1Par 5,1
ço que li pertanyia per la magoria,
1Par 12,17
meu cor sia ajustat ab vosaltros,
1Par 12,19
per combatra-se contra Saüll,
1Par 18,5
fer ajuda a Adàdag, rey de Sobà,
1Par 21,13 parts són a mi angoxes e ma premen,
1Par 22,8
una cassa al nom del meu Déu, 8
1Par 23,17
e Eliàtzer no hac altres fills,
1Par 23,22
22 E Eleatsar morí e no hac fills,
1Par 28,3
nesesàries per adificar la casa, 3
1Par 28,9
Si tu serchas a él, tu·l trobaràs,
1Par 29,1
no és pas aparalada a homa,
1Par 9,2
en Babilònia per lur peccat. 2
1Par 10,4
vengen e que m’ascarnèscan.
1Par 19,18
se combatéran contra ells. 18
1Par 21,4
serrà comtat per peccat al pobla? 4
1Par 21,6 LXXX mília hòmens conbatadors. 6
1Par 21,17
yo són aquell qui he mal fet.
1Par 22,9 ascanpada molta sanch devant mi. 9
1Par 28,4
e has ascampada sanch.” 4
1Par 11,46
de Moab, e Ebell [*], e Jasaell de
1Par 6,74
de aquests. 74 E del trip de Aser,
1Par 26,9
LXXII de Obedon. 9 E los fills de
1Par 2,53 angendrà Tecroy, Aphutrey, Sematay,
1Par 6,35
Achanà; e Elcanà, de Math; [*] de
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Maquí. 20 E Simon engendrà Annon e Renà, e
Maquir, para de Galaad, e com hac LX anys
Maquir, para de Galaad. 15 E Maquir donà
Maquir donà mulers a sos fills, ço és, a
Maquir, enfentà un fill e apellà lo seu
Maquir, e los fills de Manasès. 18E se sor
Maquís, Ahià feló 37 e Hasray de Carmell;
mar antrò a la sua planea, alegren-se
«mar» de aram e les columnes e los vaxells
mara de Onam. 27 E los fills que Aram
mara apelà-lo Jabès e dix: –Per ço l’he
mara, qui era apellada Judayà, enfentà
Mararí: Moolí, Muzí. E aquestes fóran las
Mararí, lurs frares, Uhan, fill de Tasie.
Maray, de Nerofat, del linatga de Sèray, e
Marayot. 7 Marayot angendrà Amarias,
Marayot angendrà Amarias, Amarias angenrà
Marayot; Marayot, de Amarias; Amarias, de
Marayot, de Amarias; Amarias, de Acithob;
Marayoth, fill de Antitop, bisba de la
Marazà, e les cognicions de la casa de
marbra [*] e molt abondament. 3 E part açò
Marerí, de Leví. 48 E los frares de
Maria. Los fills de Aron fóran aquests:
Mariasà, Machí e Jesbà, para de Estamó. 18
mas, per ço com corrompé lo lit de son
mas donàran-ho als fills de Josep, qui
mas si vós aguaytats mi per los meus
mas ell no s’hi combaté pas, car los
mas Daviu vensé XXII mília hòmens que ell
mas més val a mi que yo caga en les mans
mas nostro Senyor ha parlat ab mi e dit:
mas los fills de Tobià fóran molt fortment
mas filles. E los fills de Sis [*]
mas Déu ha dit a mi: “Tu no adificaràs la
mas si tu desempares aquell, ell giterà tu
mas a Déu. 2 E yo ab totes mes forses he
Mas aquells qui habitaven primerament en
Mas son ascuder no volch fer açò, cor ell
Mas a la fi los asirienchs fusquéran a lo
Mas la paraula del rey val més que la
Mas ell no nonbrà los fills de Leví ne de
Mas, què ha perservit aquest pobla? O,
Mas lo fill qui nexerà de tu serrà home
»Mas lo Senyor Déus de Israell ha mi alet
Masabià. 12,Tit 1 Aquets vengéran a Daviu
Masal, Abdon [*], 75 Hachac, Rodop ab tots
Masamias e lurs frares fóran molt forts
Masaray; e de aquests axíran los serraÿtes
Masay; 36 e Masay, de Alcanà; e Elcanà, de
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1Par 6,36 Elcanà, de Math; [*] de Masay; 36 e
1Par 15,24
E Sebonias e Josefat e Natanael e
1Par 6,55
[*] e aqueles alçàrias e aquels
1Par 15,18
e Jael e Anay e Eliap e Beneÿas e
1Par 25,4
e Àzer e Jerbecasa, Moloti, Etir e
1Par 1,30
e puys Cedar, Abdeel, Basan, 30
1Par 4,25
25 E Seŀlum fou fill de Saül, [*]
1Par 4,26
[*] Masmà fo fill de Selum. 26
1Par 4,26
angendrà Haninel, Sacur fo fil de
1Par 9,37
37 e Geder e Chayús e Zacarias e
1Par 19,6
d’ergent per logar a lur obs de
1Par 6,57 refugi Hebron e Lempnan e los lurs
1Par 6,58
prop, 58 Jèter e Tramó, ab los seus
1Par 28,15
pes d’ergent per diversitat de
1Par 28,17
d’aur, segons la calitat de
1Par 1,41 angenrà Dizson. 41 E Dizson engenrà
1Par 15,21
coses secretes ab lurs arpas. 21 E
1Par 1,50 muler havia nom Mesesabel, fila de
1Par 8,32
e Allor e Sècher e Machelot. 32 E
1Par 18,3
e donàran a ell dons. 3 En aquell
1Par 20,2
e féu-na fer una corona a si
1Par 6,35
e Sufa, de Achanà; e Elcanà, de
1Par 9,15
Bachacar, qui fo fuster, e Golbot e
1Par 25,4
E los fills de Heman fóran Bechà e
1Par 9,27
27 [*] per obrir las portes al
1Par 16,40
de l’holocaust contínuament, a
1Par 23,30
30 E los fills de Leví estían al
1Par 9,16
lo qual habità en los palaus de
1Par 1,3
Henoch; e Hanoch, Metuselem; e
1Par 26,5
lo quart, e Natanel lo quint, 5 e
1Par 24,18
XXIII, a Dilaran, e a la XXIIII, a
1Par 25,30
qui éran XII; 30 e la XXIII, a
1Par 9,13
fóran prínceps per lurs compayes
1Par 26,30
fóran hòmens molt forts i éran
1Par 10,4
ascuder: –Tre te aspasa e ausiu1Par 13,12
Senyor, e dix: «An qual manera
1Par 7,31
31 Los fills de Barià fóran Hèber e
1Par 2,14
14 lo quart Natanell, lo quint
1Par 19,7
lurs tendes de la part devers
1Par 28,11
los lochs amagats e de la casa de
1Par 1,46
Adap, fill de Bedap, qui destroví
1Par 1,54
Tamarí, duch de Mabsar, 54 duc de
1Par 2,52
fo para de Cariacarim, qui veya la
1Par 20,2
2 E Daviu pres e levà la corrona a
1Par 3,18
angendrà Assur, Salatiell, 18
1Par 25,26
qui éran XII; 26 e la XIX ª, a
1Par 6,41
de Basià; Besià, de Malquià; 41
1Par 9,12
de Joadem, fill de Phazor, fill de
1Par 24,9
la quarta, a Seorim, 9 e la V ª, a
1Par 8,33
Saüll, e Saüll angenrà Jonatan e
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Masay, de Alcanà; e Elcanà, de Joell; e
Masay e Zacarias e Bennias e Elèzer,
mases qui hi éran angir e antorn, 56 e
Masias e Machatias e Elifalu e Macenias e
Masioth. 5 Tots aquests fóran fills de
Masmà, Dumà, Irasà, Hadad, Temà, 31 Jaür,
Masmà fo fill de Selum. 26 Masmà angendrà
Masmà angendrà Haninel, Sacur fo fil de
Masmà, Semeý fo fill de Secur. 27 Semeý
Masolot. 38 [*] engendrà Saminaà; aquets
Masopotònia e de Síria e de Maachà e de
masos qui hi éran de prop, 58 Jèter e
masos e ab les sues vilotxes, e Helon e
masura de cascun canalobra e de les
masura, ço és, un pes entra la u lehó e l’
Matan, e Seban, e Jetran, Caran. 42 E Àser
Matatias e Elifalu e Macenias e Obededom e
Mated, fila de Mesaab. 51 E com fo mort
Matelot angendrà Sammaà, e habitàran
matex temps, vensé Daviu Adadàzer, rey de
matex. I pres †lo pobla† de la ciutat. 3 E
Math; [*] de Masay; 36 e Masay, de Alcanà;
Mathanià, fill de Michà, fill de Sechrí,
Mathanià, Oziel, Subuell, Jerimoth e
matí com seria temps. 28 De aquell metex
matí e a vespre, segons totes las cosas
matí a confesar e a cantar a nostro Senyor
Matofat. 17 E los portés de Seŀlum foren
Matuselem [*]; 4 [*] Nohè; e Noè, Sem, Cam
Mayell fo lo VI, e Isachar fo lo VII, e
Maziam. 19 Aquestes són les lurs órdens
Maziüth e a sos fills e a sos frares, qui
M CC LXX e havían molt gran forsa en la
M DCC. Aquests fóran sobra lo pobla de
me, per ço que per aventura aquels qui no
me’n pusch yo portar la archa de nostro
Mechiell, qui fo para de Bazarich. 32
Meday, 15 lo VI Ason i lo VII David. 16
Medebà. E los fills de Amon se ajustàran
median 12 e de tots los palaus que él se
Median en la terra de Moab; e la sua
Mediel, duch de Hiran. Aquests són los
meitat dels reposaments, 53 e de la
Melchom de son cap, e trobà an aquella lo
Melequiram, Fadaayà, Seneg, Jetemià, Samà,
Melqui e sos fills e a sos frares, qui
Melquià, de Atanay; Atanay, de Atzara;
Melquià, e Maasià, fill de Adiell, fill de
Melquià, e la VI, an Raynan, 10 e la VII ,
Melquisue e Aminedap e Cisbaal. 34 Lo fill
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1Par 9,39
Saüll, Saüll angenrà Jonatàs e Melquisue e Eminedap e Cisbaal. 40 De
1Par 10,2
ells ausiéran Jonetàs e Aminedab e Melquisue, fills de Saüll. 3 Lavors fou
1Par 26,16
soll ponent, de prop la porta qui mena hom a la carrera de la pugada, e és
1Par 5,6
rey dels asirians, se’n menà catiu, e fo príncep en lo trip de
1Par 5,26
e la meytat del trip de Manasès, e menà’ls en Elà e an Habor e an Ara, e en
1Par 14,12
lurs déus, los qualls Daviu menà ésser cremats. 13 Altra vegada
1Par 16,40
lig de nostro Senyor, la qual ell menà al pobla de Israel. 41 E aprés él,
1Par 19,5
ells havían sostenguda gran onta. E menà a ells que ells astegesen en Gericó
1Par 21,15
mercè sobra la granea del mal, e menà a l’àngell qui la destrovia e dix1Par 21,18
18 E l’àngell de nostro Senyor menà a Gaad que ell dixés a Daviu que
1Par 21,27
27 E lavors nostro Senyor menà a l’àngell que ell tornàs son
1Par 22,2
en lo pobla de Israell. 2 E ell menà que tots los hòmens convertits de la
1Par 22,6
[*] 6 E apellà Salamó son fill e menà a ell qui adificàs una casa al Senyor
1Par 22,13 los menements, los quals nostro [*] menà a Moysès que ell los ansenyàs al
1Par 22,17 Senyor serà ab tu. 17 Donchs Daviu menà a tots los prínceps de Ysraell que
1Par 24,19 axí com lo Senyor Déu de Israell ho menà. 20 E Subael, fill de Jedià, era
1Par 29,20
las despeses. 20 Donchs Daviu menà a tota la moltitut e dix: –Beneÿts lo
1Par 6,49
pobla de Israel, axí com ho havia menat Moysès, qui fo servesiall de Déu. 50
1Par 10,13
de nostro Senyor, lo qual li havia menat e ell no hu havia pas gordat; e part
1Par 14,16
Daviu féu axí com Déus li havia menat, e ferí las hots dels feristeus de
1Par 15,15
de Israell, axí com Moysès havia menat, segons la paraula de nostro Senyor,
1Par 17,6
de Israel, als quals yo havia menat que ells pasquesen lo meu pobla, e
1Par 13,7
de Aminadap, e Ozà e sos frares menàvan la carreta. 8 E Daviu e tot lo
1Par 23,27
anyns an amunt, segons los derers menemens de Daviu. 28 E seran sots la mà
1Par 16,17
17 E asteblí aquell a Jacob en menement, e a Israell en perdurable
1Par 16,28
donats a nostro Senyor glòria e menement! 29 E donats a nostro Senyor
1Par 21,6
ço cor ell ho fera forsadament, lo menement del rey. 7 Aquesta cosa que ell
1Par 10,13
per ço cor él havia trespesats los menements de nostro Senyor, lo qual li
1Par 22,13
si tu guardes los jutgamens e los menements, los quals nostro [*] menà a
1Par 28,7
si él persavera de fer los meus menements e los meus jutgamens axí com fa
1Par 28,8
vós gordats e ascrutats tots los menements de nostro Senyor Déus, per ço
1Par 28,21
com lo pobla a fer tots los meus menements. 29,Tit 1 Lo rey Daviu parlà a
1Par 29,19
fill, enaxí que ell guart los teus menements e els teus testimonis e ells
1Par 12,39
aquí ab Daviu per tres dies, e mengàran e begéran, cor lus frares los ne
1Par 29,22
largament. 22 E aquell die ells mengàran e bagéran devant nostro Senyor ab
1Par 24,31
e dells fills de Leví; aytanbé los menors com los magós sort departia tots
1Par 8,11
e prínceps en lurs compayes. 11 Mensim engenrà Achiop e Aphàal. 12 E los
1Par 21,28
i ell tornà-l’hi. 28 Donchs mentinent que Daviu hac vist que nostro
1Par 24,30
30 Los fills de Musí fóran Meolí, Àder e Jerimuth. Aquests fóran
1Par 9,40
e Cisbaal. 40 De Jonatàs fo Merabaal; Merebaal angenrà Michà. 41 Los
1Par 6,1
Levý fóran aquests: Gerson, Chaat, Merarí. 2 Los fills de Achat fóran
1Par 6,16
los fills de Leviy: Gerson, Chaat, Merarí. 17 Aquests fóran los fills de
1Par 6,29
Abià. 29 Aquests fóran fills de Merarí: Moolí, qui fo para de Lobaní.
1Par 6,44
Gerson, de Leviy. 44 E los fills de Merarí e sos frares estaven a part
1Par 6,47
de Moolí; [*] de Musí; Musí, de Merarí; Marerí, de Leví. 48 E los frares
1Par 6,63
ciutats. 63 Los fills, amperò, de Merarí, per las sues perentias e
1Par 6,77
los lurs lochs. 77 E als fills de Merarí qui éran romasos del trip de
1Par 15,6
ço és, de C XX. 6 E dells fills de Merarí fo príncep Asaà, e sos frares, ço
1Par 23,6
ço és a seber, Gerson e Achach e Merarí. 7 E Gerson e Leedan e Semeý. 8
1Par 23,21
Jasià, lo segon. 21 Los fills de Merarí cantaven e fóran Moolí e Mosí. Los
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1Par 24,26
de Jesià, Sacharias. 26 Fills de
1Par 24,27
fo Bechnon. 27 E los fills de
1Par 26,10
de Hozà, ço és a saber, fills de
1Par 26,19
portés, dels fills de Corrè e de
1Par 16,12
12 remembreu’s de les sues
1Par 16,24
glòria, a tots los pobles les sues
1Par 17,19
e has volgut que totes aquestes
1Par 21,15
nostro Senyor ho vehé e hac
1Par 9,40 Cisbaal. 40 De Jonatàs fo Merabaal;
1Par 4,17
17 E Esraell angendrà Gèter,
1Par 2,42
Mosà, Mosà engendrà Zip e
1Par 9,14
fill de Hecebon; dels fills de
1Par 16,9
Cantats a ell e recomtats les sues
1Par 8,10
e Moolim 10 e Jebús e Selquià e
1Par 4,18
de faraon, la qual rabé per muler
1Par 27,30
era sobra los camels. E Jaadias de
1Par 12,15 qui pasàran flom Jordà en lo primer
1Par 27,1
qui antraven e qui axían cascun
1Par 27,2
la primera compaya en lo primer
1Par 27,3
prínceps de la host en lo primer
1Par 27,4
havia la segona compaya del segon
1Par 27,5
duch de la tersa compaya en lo ters
1Par 27,7
7 En aquell any era lo quart
1Par 27,8
Zezaares era lo V príncep en lo V
1Par 27,9
hòmens. 9 Lo VI príncep an lo VI
1Par 27,10 hòmens. 10 Lo VII príncep e lo VII
1Par 27,11
11 Lo VIII príncep en lo VIII
1Par 27,12
12 Lo VIIII príncep en lo VIIII
1Par 27,13
hòmens. 13 Lo X príncep en lo X
1Par 27,14 hòmens. 14 Lo XI príncep en lo XI
1Par 27,15 hòmens. 15 Lo XII príncep en lo XII
1Par 29,2
a homa, mas a Déu. 2 E yo ab totes
1Par 17,18
Senyor Déus. 18 Què pot Daviu
1Par 21,3 –Nostro Senyor crescha lo teu pobla
1Par 21,4
pobla? 4 Mas la paraula del rey val
1Par 21,13 són a mi angoxes e ma premen, mas
1Par 24,4
de Aleatzar fóran atrobats molt
1Par 17,17
has donades a mi aytals coses? 17
1Par 13,13
a la ciutat de Daviu, anans la
1Par 18,6
mília hòmens que ell havia. 6 E
1Par 22,19
de nostro Senyor hi sia dedins
1Par 1,50
Mesesabel, fila de Mated, fila de
1Par 3,19 Sorobabel, Semeý. Sorobabel engenrà
1Par 26,1
[*] dels fills de Corrè fo
1Par 15,18
lurs frares. E an la segona orda
1Par 16,1
ells aportàran la archa de Déu e
1Par 24,31
de lurs compayes. 31 E aquests
1Par 25,8 los mestres, CC LXXXVIII. 8 E ells
1Par 26,13
frares. 13 Donchs las sorts fóran
1Par 1,50 nom Phorí, e la sua muler havia nom
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Merarí foren Moolí e Musí, e lo fill de
Merarí fóran Osiam e Seení e Jacur e
Merarí, fo príncep Ceerí, cor ell no havia
Merarí. 20 E Echias era sobra los tressaus
meravellas que ell féu, e dels seus
meravellas, 25 cor nostro Senyor és gran,
meravelles fosen conegudes. 20 O, Senyor,
mercè sobra la granea del mal, e menà a l’
Merebaal angenrà Michà. 41 Los fills de
Mèrech e Fèrech, e Gaalon; engenrà
Mererà, para de Hebron. 43 E Hebron
Mererí 15 fo Bachacar, qui fo fuster, e
merevellas. 10 Loats lo seu sant nom, lo
Meri; aquests són los fills e prínceps en
Mèroch. 19 Aquests són los fills de la
Meronath era sobra los àsens. 31 E Jasís
mes, con ell ha acostumat de créxer sobre
mes de l’any, là on era cascun era sobra
mes, e havia-hy sots ell XXIIII mília
mes. 4 Achites Duch havia la segona
mes, e havia aprés si un altra per nom
mes, e havia an la sua partida XXIIII
mes Asaell, frare de Joab, e Zabadias, son
mes, e havia an la sua compaya XXIIII
mes era Hyram, fill de Accès de Tachnà, e
mes era Helas de Faŀló, dels fills de
mes era Sobocar de Hasach, del linatge de
mes Abiàzer de Anathoch, del linatga de
mes era Maray, de Nerofat, del linatga de
mes era Beneÿas de Faracot, dels fills de
mes era Hoaldià de Netofat, del linatga de
mes forses he aparalades totes las
més fer com tu hages axí glorificat ton
més an sent dobles que ara no és. Donchs,
més que la paraula de Joab, e obtench açò.
més val a mi que yo caga en les mans de
més an prínceps que los fills de Ytamar, e
Més ancara, asò has vist éser pocha cosa
mès en la casa de Obededon de Geth 14 [*]
mès los cavalers an Damasch, per ço que
mesa e los vaxells qui són sagrats a
Mesaab. 51 E com fo mort Adad, comensàran
Meseŀlaní, Hanamian, Solomit, lur germana;
Mesellemias [*] 2 [*] e Zacarias fo lo
meséran Zacarias e Ben e Jeriel e
meséran-la al mix loch del tebernacle
meséran sorts contra sos frares, fills de
meséran sorts agualment per lurs órdens
meses egualment als pochs e als grans per
Mesesabel, fila de Mated, fila de Mesaab.
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1Par 3,4
an Habron, un regnà set anys e sis
1Par 13,14 de Obededon de Geth 14 [*] per tres
1Par 21,12
haurà fam en la tua terra, o tres
1Par 22,19
són sagrats a nostro Senyor seran
1Par 1,8
e Dodanín. 8 E Cam angenrà Chus,
1Par 1,11
a éser poderós en la terra. 11 E
1Par 1,47
mort Adab, regnà per ell Semlà de
1Par 22,15
tuas despeses. 15 E tu has molts
1Par 22,15
molts mestres de tellar péra, e has
1Par 22,15
e has mestres de fusta e altres
1Par 25,1
25,Tit 1 Donchs Daviu e los
1Par 25,7
Senyor, ço és a seber, tots los
1Par 29,5
fetes de argent per les mans dels
1Par 4,14
Johàs, para de la val dels
1Par 28,15
e de les obres. 15 E donà aur per
1Par 28,16
de lurs lanternes. 16 E donà-li a
1Par 9,28
matí com seria temps. 28 De aquell
1Par 12,38
las romenilles de Israel éran de un
1Par 11,23
mà, e aucís aquel ab la sua lanse
1Par 1,3
3 e Gèrech, Henoch; e Hanoch,
1Par 11,2
Senyor dix a tu: “Tu pexeràs lo
1Par 12,17
sots venguts a mi per ajudar, lo
1Par 17,6
havia menat que ells pasquesen lo
1Par 17,7
que tu foses duch e giador del
1Par 17,9
en terra. 9 I he donat loch al
1Par 17,14
aquel en la mia casa e an lo
1Par 21,3
que ara no és. Donchs, senyor
1Par 21,3
són tots tos serfs? Per què vol lo
1Par 21,23
a Daviu: –Prin-la e lo senyor rey
1Par 22,7
yo adificàs una cassa al nom del
1Par 22,8
açò tu no poràs adificar la casa al
1Par 22,10
vida. 10 E ell adificarà casa al
1Par 28,3
a mi: “Tu no adificaràs la casa al
1Par 28,8
devant tot lo pobla, e ara com lo
1Par 29,3 lo templa de mon Déu de ço qui era
1Par 29,14
nom. 14 Qui són yo e qual és lo
1Par 4,10
benuyràs mi e axemplaràs los
1Par 12,17
mas si vós aguaytats mi per los
1Par 14,11
–Nostro Senyor ha departits los
1Par 16,22
per ells. 22 “No ullats tochar los
1Par 16,22
serfs e no us ulats malignar en los
1Par 28,5
ha donats a mi molts fills; dels
1Par 28,6
adificarà a mi la mia casa e los
1Par 28,7
si él persavera de fer los
1Par 28,7
de fer los meus menements e los
1Par 28,21
com lo pobla a fer tots los
1Par 22,3
e aparalà molt gran pes de aram
1Par 24,2 e Ytamar. 2 E Nedap e Abiüd moriren
1Par 15,29
rey Daviu seltant e jugant, e ella
1Par 2,54
la corona de la casa de Joab e la

SEVILLA: 1PAR

mesos, e regnà an Jerusalem XXXIII anys. 5
mesos, e nostro Senyor beneý la sua cassa
mesos ancalseran tu los teus anemichs e tu
mesos an la archa e an la casa qui és
Mesraym, Phut, Canaam. 9 E Chus engendrà
Mesraym engendrà Ludín e Anamín, Laabín,
Mesrechà. 48 E com fo mort Semlà, regnà
mestres de tellar péra, e has mestres de
mestres de fusta e altres mestres molt
mestres molt savis de totes arts per fer
mestres de la host departíran an lo servey
mestres, CC LXXXVIII. 8 E ells meséran
mestres. E si algú hi ofer de grat, él
Mestres dels Artificis, cor aquí astaven
mesura als canalobres de làntea e las lus
mesura aur a obs de la taule de
metex linatge éran aquells qui gordaven
metex cor, que Deviu fos fet rey sobre tot
metexa. 24 E açò feia Beneÿas, fill de
Metuselem; e Matuselem [*]; 4 [*] Nohè; e
meu pobla de Israel e tu seràs príncep
meu cor sia ajustat ab vosaltros, mas si
meu pobla, e yo dixí a ell: ‘Per què tu no
meu pobla de Israell, 8 e yo fuy ab tu en
meu pobla de Israell [*]. 10 [*] e humilié
meu regna [*] perdurablement.’ ” 15 Segons
meu, no són tots tos serfs? Per què vol lo
meu senyor asò fer qui serrà comtat per
meu face tot ço que a ell plàcia, e yo
meu Déu, 8 mas nostro Senyor ha parlat ab
meu nom, car tu has ascanpada molta sanch
meu nom e serà a mi an fill e yo seré a
meu nom, per ço com tu ést astat hom
meu Déu ho ou, vós gordats e ascrutats
meu pròpiament, enfora aqueles coses que
meu pobla que nós puscam a tu prometra
meus térmens e seràs ab mi e no volràs que
meus adversaris, con yo no haga peccat en
meus anemichs per la mia mà, axí com són
meus serfs e no us ulats malignar en los
meus profetes.”» 23 «Cantats, terra,
meus fills ha elet Salamó, mon fill, que
meus atris, car yo he alet aquell en mi an
meus menements e los meus jutgamens axí
meus jutgamens axí com fa huy.” 8 »Donchs
meus menements. 29,Tit 1 Lo rey Daviu
meyns de nonbre, 4 e los futs de cedre,
meyns de fills anans que lur para, e
meynspresà aquell an son cor. 16,Tit 1
meytat del repòs de Sereray, 55 e les
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1Par 5,18
Rubèn e de Gad e los hòmens de la meytat dell trip de Manassès, qui éran
1Par 5,23
trensmigració. 23 E los fills de la meytat del trip de Manassès poseýan la
1Par 5,26
de Assur, e pres Rubèn e Gad e la meytat del trip de Manasès, e menà’ls en
1Par 6,61
e parentia X u ciutats de la meytat del trip de Manasès, 62 e als fills
1Par 6,70
ab los lurs lochs. 70 E de la meytat del trip de Manasès, [*] Helan ab
1Par 6,71
de Gerson, de la cognació de la meytat del trip de Manasès, Gaulon, qui és
1Par 4,10
Senyor, qui ést beneÿt, benuyràs mi e axemplaràs los meus térmens e seràs
1Par 4,10
los meus térmens e seràs ab mi e no volràs que negun mal venga a mi. E
1Par 4,10
e no volràs que negun mal venga a mi. E nostro Senyor ohí-lo de la oració
1Par 11,17
aygua e dix: –Si algú donava a mi aygua de la sisterna de Batlem, la qual
1Par 11,19
hòmens, cor éls han aportada a mi la aygua en perill de lurs ànimas. E
1Par 12,17
dix-lurs: –Si vós sots venguts a mi per ajudar, lo meu cor sia ajustat ab
1Par 12,17
ab vosaltros, mas si vós aguaytats mi per los meus adversaris, con yo no haga
1Par 17,4
mon serfs: “[*] Tu no adificaràs a mi cassa a habitar, 5 cor yo no he astat
1Par 17,6
ell: ‘Per què tu no has edificada a mi cassa de cedre?’ ” 7 Donchs tu parleràs
1Par 17,12
de aquells. 12 I ell adificarà a mi cassa, e yo fermaré la sua cadira
1Par 17,13
yo seré a ell an para i ell serrà a mi an fil, e yo no tolré a ell la mia
1Par 17,16
la mia casa, que tu has donades a mi aytals coses? 17 Més ancara, asò has
1Par 17,17
lo temps qui és asdevenidor e has mi fet esgardabla sobra tots los hòmens,
1Par 19,2
fill de Naàs, cor son para féu a mi misericòrdia. E Daviu tramès a él sos
1Par 19,12
dix: –Si los sirienchs vensen a mi, tu seràs a mi en ajuda, e si los fills
1Par 19,12
sirienchs vensen a mi, tu seràs a mi en ajuda, e si los fills de Amon sobren
1Par 21,2
entrò a Dan, e aportats lo nonbre a mi que yo·ll sàpia. 3 E Joab respòs:
1Par 21,13
dix a Gaad: –De totes parts són a mi angoxes e ma premen, mas més val a mi
1Par 21,13 angoxes e ma premen, mas més val a mi que yo caga en les mans de nostro
1Par 21,17
prech que la tua mà se torn contra mi e contra la casa de mon para, e que lo
1Par 21,22
-lo. 22 E Daviu dix a ell: –Dóna a mi lo loch de la tua era, per ço que yo
1Par 22,8
8 mas nostro Senyor ha parlat ab mi e dit: “Tu has ascampada molta sanch e
1Par 22,8 tu has ascanpada molta sanch devant mi. 9 Mas lo fill qui nexerà de tu serrà
1Par 22,10 adificarà casa al meu nom e serà a mi an fill e yo seré a ell an pare. Yo
1Par 28,2
–O, mos frares e mon pobla, oyits mi! Yo·m perpencé que adificàs casa a
1Par 28,3
la casa, 3 mas Déu ha dit a mi: “Tu no adificaràs la casa al meu nom,
1Par 28,4 4 »Mas lo Senyor Déus de Israell ha mi alet de tota la casa de mon para, per
1Par 28,4
la casa de mon para, e [*] ha elet mi an rey sobre tot lo pobla de Ysrael. 5
1Par 28,5
5 E nostro Senyor ha donats a mi molts fills; dels meus fills ha elet
1Par 28,6
pobla de Israel. 6 I ell ha dit a mi: “Salamó, ton fill, adificarà a mi la
1Par 28,6
mi: “Salamó, ton fill, adificarà a mi la mia casa e los meus atris, car yo he
1Par 28,6
atris, car yo he alet aquell en mi an fill e yo seré a él an para. 7 E
1Par 28,19
coses desús dites, eles vengéran a mi de la mà de nostro Senyor ascrites, per
1Par 14,10
e liureràs tu aquells an la mia mà? E nostro Senyor dix-li: –Vé1Par 14,11 departits los meus anemichs per la mia mà, axí com són departides aygües. Per
1Par 17,13
a mi an fil, e yo no tolré a ell la mia misericòrdia, axí com la tolgí a
1Par 17,14
ell. 14 E yo astabliré aquel en la mia casa e an lo meu regna [*]
1Par 17,16
Déus, e què són yo, qual és la mia casa, que tu has donades a mi aytals
1Par 22,5
totes les coses anans de la mia mort. [*] 6 E apellà Salamó son fill e
1Par 22,7
7 E Daviu dix a Sellamó: –[*] de la mia volentat és astat que yo adificàs una
1Par 22,14 ne hages paor. 14 Vet que yo ab la mia pobresa he aparalades las despeses de
1Par 28,6
ton fill, adificarà a mi la mia casa e los meus atris, car yo he alet
1Par 11,38
38 e Joell, frare de Natan; e Mibaur, fill de Aregaray; 39 e Èlzech de
1Par 27,18
Yssachar era príncep Amrí, fill de Micael; 19 sobre los fills de Sebulon era
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1Par 5,14
fill de Galaad, Galaad fo fill de
1Par 5,14
Galaad, Galaad fo fill de Micaell,
1Par 6,40
de Samaà; 40 Samaà, de Michael;
1Par 8,35
angendrà Micham. 35 Los fills de
1Par 5,5
angenrà Semeý, 5 e Semeý angenrà
1Par 5,5
Semeý, 5 e Semeý angenrà Michà, e
1Par 9,15
e Golbot e Mathanià, fill de
1Par 9,40
fo Merabaal; Merebaal angenrà
1Par 9,41
angenrà Michà. 41 Los fills de
1Par 23,20
lo quart. 20 Los fills de Uriell:
1Par 24,24
lo quart. 24 Lo fill de Osiell fo
1Par 24,24
fill de Osiell fo Michà, lo fill de
1Par 24,25
de Michà fo Samir, 25 lo frare de
1Par 6,40
fo fill de Samaà; 40 Samaà, de
1Par 8,16
15 e Zedebià e Aroth e Dar 16 e
1Par 7,3
e de aquests nasquéran aquests:
1Par 12,20
Ednàs e Jozebelat e Jadiell e
1Par 8,34
Mirabaal, e Mirabaal angendrà
1Par 1,32
era concupina sua, Samran, Jetsan,
1Par 12,17
con yo no haga peccat en les
1Par 6,79
Bòzor e Jasa [*] 79 e Cadamoth e
1Par 19,6
e tot l’altra pobla tremeséran
1Par 22,14
Senyor, C mília talens d’aur e
1Par 27,4
una pertida de la host de XXIIII
1Par 5,18
bé batallar e conbatre, éran XLIIII
1Par 5,21
lur roba e·ls camells, qui éran V
1Par 5,21
qui éran V mília, e preséran CCC L
1Par 5,21
e preséran CCC L mília oveles e II
1Par 5,21
L mília oveles e II mília àsens e C
1Par 7,4
sants a batalla, e fóran XXXVI
1Par 7,5 combatre i éran per nonbra LXXXVII
1Par 7,7
e lo nonbra de ells fóran XXII
1Par 7,9
forts per a batalles e éran XXII
1Par 7,11
hòmens, e éran per nonbra de XVII
1Par 7,40
éran covinents a batala éran XXVI
1Par 8,40
molts fills e nebots entrò a C L
1Par 12,24
portaven ascuts e lanses, fóran VI
1Par 12,25
25 Dels fills de Simeon, VII
1Par 12,26
26 E dels fills de Leví, IIII e
1Par 12,27
del linatga de Aron e ab ell III º
1Par 12,28
casa de son para, n’hi hach XXII
1Par 12,29
frares de Judà, n’hi hac III º
1Par 12,30
dels fills de Efraÿm n’hi hach XX
1Par 12,31
trip de Manasès n’hi hach XVIII
1Par 12,33
ben savis an conbatra fóran L
1Par 12,34
de Naptalín fóran [*] XXVIII
1Par 12,35 aparalats a la batalla fóran XXVIII
1Par 12,36 ·s conbatían en la host, fóran XXXX
1Par 12,37
e discrets an conbatra fóran C XX
1Par 18,4
Daviu pres mill carretes sues e VII

SEVILLA: 1PAR

Micaell, Micaell fo fill de Gegès, Gegès
Micaell fo fill de Gegès, Gegès fou fill
Micaell, de Basià; Besià, de Malquià; 41
Micam foren Fiton, Amàlech e Carrà a
Michà, e Michà angenrà Reyà, e Reyà
Michà angenrà Reyà, e Reyà angendrà Bàal,
Michà, fill de Sechrí, fill de Azaph; 16 e
Michà. 41 Los fills de Michà fóran [*]
Michà fóran [*] Màlech e Tarà. 42 E Azà
Michà fou lo primer; Jasià, lo segon. 21
Michà, lo fill de Michà fo Samir, 25 lo
Michà fo Samir, 25 lo frare de Michà fo
Michà fo Jesià, e fill de Jesià,
Michael; Micaell, de Basià; Besià, de
Michael e Jassà e Joà e Filri e Barayà. 17
Michaell e Obedià e Joell e Josià; aquests
Michaell e Josabad e Eliú e Selaquí.
Micham. 35 Los fills de Micam foren Fiton,
Midan, Jesmadun, Jesbosch, Sue. E Getsan
mies mans, lo Déu de nostros pares ho vege
Mifalath [*]. 80 [*] 80-81 [*] ab tots los
mil tallens d’ergent per logar a lur obs
mil mília talens d’ergent. E lo càrec de
milés. 5 Beneas, fill de Joadès, lo
mília DDCC LX hòmens, qui tots axían a
mília, e preséran CCC L mília oveles e II
mília oveles e II mília àsens e C mília
mília àsens e C mília hòmens. 22 E fo fort
mília hòmens. 22 E fo fort gran batalla de
mília; e aquests hagéran moltes mulers e
mília. 6 Los fills de Bengamín éran Bela e
mília XXXIII hòmens. 8 Los fills de Bècher
mília e CC. 10 Los fills de Jadiell fóran
mília e CC, e axíran a batalla. 12 Asafan
mília. 8,Tit 1 Bengamín angendrà Bale,
mília. Tots aquests fóran fills de
mília DCCC aparalats a conbatra. 25 Dels
mília [*] hòmens qui éran molt forts a
mília DC. 27 Johadà fo príncep del linatga
mília DCC hòmens. 28 E Sadoc, qui era
mília. 29 E dels fills de Bengemín, frares
mília, cor gran partida de ells segían
mília DCCC i éran trop forts hòmens e
mília, tots per lurs noms, e vengéran per
mília, e vengéran an ajuda no pas ab dobla
mília ab aquels qui sabían portar ascut e
mília e DCC. 36 E dells fills de Aser qui
mília. 37 E aquells qui éran detràs flum
mília hòmens. 38 Tots aquests hòmens éran
mília cavalers e XX mília hòmens a peu, e
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1Par 18,4
sues e VII mília cavalers e XX mília hòmens a peu, e asgarrà tots los
1Par 18,5 rey de Sobà, mas Daviu vensé XXII mília hòmens que ell havia. 6 E mès los
1Par 18,12
val de Silves, e havia-hi XVIII mília hòmens. 13 E asteblí en Edom
1Par 19,7
e cavallers. 7 E logàran-na XXXII mília carretes e lo rey de Machà e lo seu
1Par 19,18
E Daviu aucís dels asirienchs VII mília hòmens de carretes e XL mília hòmens
1Par 19,18 VII mília hòmens de carretes e XL mília hòmens de peu, e aucís Safat,
1Par 21,5
E fou trobat per nonbre de mill mília e C mília hòmens portans aspasa, e
1Par 21,5
trobat per nonbre de mill mília e C mília hòmens portans aspasa, e hac-n’hi
1Par 21,5
-n’hi dels fills de Judà CCC LXXX mília hòmens conbatadors. 6 Mas ell no
1Par 21,14 e moríran del pobla de Israell LXX mília persones. 15 E nostro Senyor tramès
1Par 22,14
de la casa de nostro Senyor, C mília talens d’aur e mil mília talens d’
1Par 22,14
Senyor, C mília talens d’aur e mil mília talens d’ergent. E lo càrec de l’
1Par 23,3
an amunt, e fóran trobats XXVIII mília hòmens. 4 E de aquests foren alets e
1Par 23,4
de la casa de nostro Senyor XXIIII mília, e hac-n’hi de prebots e de
1Par 23,4
-n’hi de prebots e de jutges VI mília, 5 e hac-n’hi IIII mília portés e
1Par 23,5
VI mília, 5 e hac-n’hi IIII mília portés e atretans qui cantàvan a
1Par 26,32
éran de molt fort adat, e fóran dos mília e DCC prínceps de compayas. E Daviu
1Par 27,1
là on era cascun era sobra XXIIII mília hòmens. 2 Siboaam, fill de Sabdiel,
1Par 27,2
mes, e havia-hy sots ell XXIIII mília hòmens. 3 E era dels fils de Fares e
1Par 27,5
e havia an la sua partida XXIIII mília hòmens. 6 Aquest Beneas era molt
1Par 27,7 ell, e havían an lur compaya XXIIII mília hòmens. 8 Samahoth de Zezaares era
1Par 27,8
e havia an la sua compaya XXIIII mília hòmens. 9 Lo VI príncep an lo VI mes
1Par 27,9
e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 10 Lo VII príncep e lo VII
1Par 27,10 e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 11 Lo VIII príncep en lo
1Par 27,11 e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 12 Lo VIIII príncep en lo
1Par 27,12 e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 13 Lo X príncep en lo X mes
1Par 27,13
e havia an la sua compaya XXIIII mília hòmens. 14 Lo XI príncep en lo XI
1Par 27,14 e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 15 Lo XII príncep en lo XII
1Par 27,15 e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 16 Sobre los trips de
1Par 29,4
a la santa casa, 4 ço és, III mília talens d’aur de Ofir e VII mília
1Par 29,4
mília talens d’aur de Ofir e VII mília talens de argent provat per deurar
1Par 29,7
del rey. 7 E ells donàran [*] V mília talens d’aur e X mília [*] talens
1Par 29,7
[*] V mília talens d’aur e X mília [*] talens de argent e XVIII mília
1Par 29,7
mília [*] talens de argent e XVIII mília de aram e C mília de ferra. 8 E tots
1Par 29,7 de argent e XVIII mília de aram e C mília de ferra. 8 E tots aquells als quals
1Par 16,15
e de la paraula que ell manà en mill generacions, 16 la qual covinensa ell
1Par 18,4
de Eufratres. 4 Donchs Daviu pres mill carretes sues e VII mília cavalers e
1Par 21,5
E fou trobat per nonbre de mill mília e C mília hòmens portans
1Par 4,9
fill de Aram. 9 E Jabès emperò fo millor e pus nobla que tots sos frares, e
1Par 6,32
astave cascú segons son orda en lo ministeri. 33 Aquests són aquells qui hy
1Par 6,48
levites, qui éran ordonats a tot lo ministeri del tebernacle de nostro Senyor
1Par 9,33
de die e de nit contínuament a lur ministeri. 34 Los caps dels fills de Leví
1Par 23,26
ne tots los seus vaxells e a ministrar. 27 Cor lo nonbre dels fills de
1Par 16,37
Asaph e sos frares, per ço que ells ministrasen devant la archa de nostro
1Par 28,1
prebots de les compayes, los quals ministraven al rey, e los conestables e
1Par 8,34
34 Lo fill de Jonatàs engendrà Mirabaal, e Mirabaal angendrà Micham. 35
1Par 8,34
de Jonatàs engendrà Mirabaal, e Mirabaal angendrà Micham. 35 Los fills de
1Par 8,12
E los fills de Oltàal fóran Hèber, Misam e Santach. Aquest adifichà Eno e
1Par 14,1
1 Hiran, rey de Tir, tremès sos misatges a Daviu e tremès a ell fusts de
1Par 19,2
E Daviu tramès a él sos misatges per aconortar a ell de la mort de
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1Par 19,3 aventura Daviu hage tremesos aquets
1Par 19,4 Hamon tunsurà lo cap e la barba als
1Par 19,16
fills de Israell, ell tramès sos
1Par 28,1
rey, e apellà lurs fills ab lurs
1Par 16,34
Senyor, cor ell és bo, cor la sua
1Par 16,41
a confesar nostro Senyor, cor la
1Par 17,13
an fil, e yo no tolré a ell la mia
1Par 19,2
per ell. 2 E Daviu dix: –Yo feré
1Par 19,2
fill de Naàs, cor son para féu a mi
1Par 21,13 nostro Senyor, per ço com les sues
1Par 12,37
fills de Rubèn e de Gat e de la
1Par 11,14
feristeus. 14 Aquests astegéran al
1Par 11,18 levores anàran III forts hòmens per
1Par 11,22
e él devellà e aucís lo lehó al
1Par 12,31
anomenats en lur linatga. 31 E del
1Par 16,1
la archa de Déu e meséran-la al
1Par 20,3
rall, que tots fosen trenchats per
1Par 26,32
sobre los fills de Gaad e sobra lo
1Par 27,20
Ozee, fill de Ozazín; sobre lo
1Par 27,21
fill de Fadaÿas; 21 e sobre los
1Par 9,24
e a ponent e a tremuntana e a
1Par 26,15
15 e la tersa part qui era devers
1Par 1,46
qui destroví Median en la terra de
1Par 4,22
Anant, los quals fóran prínceps en
1Par 8,8
8 E Saraim engenrà en la regió de
1Par 11,22
aucís dos hòmens, ço és, Aziell e
1Par 11,46
fill de Elnaen; e Jachinà de
1Par 18,2
de la mà dels feristeus. 2 E ferí
1Par 18,2
E ferí Moab, enaxí que los fills de
1Par 18,11 de les gens, axí com de Idomea e de
1Par 8,36
e Azimoch e Azamrí, [*] engendrà
1Par 8,37 e Azamrí, [*] engendrà Moasà, 37 e
1Par 9,8
Jereboà; e Ezelà, de Ozí, fill de
1Par 16,30
cor ell fundà la terra que no·s
1Par 16,30
santa belesa. 30 Tota la terra sia
1Par 4,28
Judà. 28 E habitàran an Barsabe e
1Par 23,23
23 E los fills de Musí foren [*]
1Par 2,29
Adigal, de la qual hac Anaoban,
1Par 6,44
fo fill de Abdí, e Abdí fo fill de
1Par 6,45
e Abdí fo fill de Moloch. 45 E
1Par 25,4
e Romenchi e Àzer e Jerbecasa,
1Par 5,2 axí com a magor. 2 Emperò Judas era
1Par 5,9
Eufratren, per ço com ell havia
1Par 7,4
per lurs conpayas e per lurs pobles
1Par 7,5
e tot lur linatga de Ysachar éran
1Par 7,7
fóran V prínceps de compayes
1Par 7,9
nonbrats per lurs compayes e fóran
1Par 7,11
prínceps de lur linatga, i éran
1Par 7,40
de lur linatga e fóran alets e
1Par 9,13 lurs compayes M CC LXX e havían

SEVILLA: 1PAR

misatges a tu per aconortar tu per amor de
misatges de Daviu e tellà’n a ells las
misatges e féu venir los sirienchs qui
misatges e tots los poderosos e los molt
misericòrdia és an lo setgla, 35 e deyts:
misericòrdia sua és perdurablament. 42 E
misericòrdia, axí com la tolgí a aquell
misericòrdia ab Hamon, fill de Naàs, cor
misericòrdia. E Daviu tramès a él sos
misericòrdies són molt grans, que no an
mitga part del trip de Manasès, de aquells
mix loch del camp e defaséran aquell. E
mix las tendas dels felisteus e aportàran
mix loch de la sisterna en temps de neu.
mix trip de Manasès n’hi hach XVIII
mix loch del tebernacle que Daviu havia
mix e tresinats. Axí ho féu Deviu a totes
mix trip de Manasès en tot lo servey de
mix trip de Manasès era príncep Joell,
mix trip de Manasès en Galaad era príncep
mixjorn. 25 E lurs frares astaven an les
mixjorn se asdevench a Bededom e a sos
Moab; e la sua ciutat hac nom Ajuth. 47 E
Moab, e aquels qui tornàran en Lèhem.
Moab depuys que ell lexà Jausim e Berà,
Moab, e él devellà e aucís lo lehó al mix
Moab, e Ebell [*], e Jasaell de Masabià.
Moab, enaxí que los fills de Moab fóran
Moab fóran fets serfs de Daviu e donàran a
Moab e dels fills de Amon, e axí com dels
Moasà, 37 e Moasà angenrà Banaà, del qual
Moasà angenrà Banaà, del qual fo fill
Mochorí; e Moseŀlam, fill de Saphasià,
mogés. 31 Alegren-se los cells e
moguda devant la sua care, cor ell fundà
Moladà e an Hasarsual, 29 e en Belaà e an
Moli e Èder e Jeremich. 24 Aquests fóran
Molip. 30 Nadap angendrà Sàlep, Ephaym. E
Moloch. 45 E Moloch, de Hasabià; [*] de
Moloch, de Hasabià; [*] de Asbí; e Asbí,
Moloti, Etir e Masioth. 5 Tots aquests
molt pus fort de tots sos germans, e
molt bestiar en la terra de Galaad. 10 E
molt forts hòmens, sants a batalla, e
molt forts hòmens per combatre i éran per
molt forts per conbatra e lo nonbra de
molt forts per a batalles e éran XXII
molt forts hòmens, e éran per nonbra de
molt forts duchs de duchs. Lo nonbre de
molt gran forsa en la obra del servey en
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1Par 11,19
E açò fahéran los tres hòmens molt forts. 20 Abisay, frare de Joab, era
1Par 11,22
22 E Beneniab, fill de Johadè, era molt fort, lo qual havia fetes moltes
1Par 11,24
qui era lo pus nomenat entre tres molt forts. 25 I ell era lo primer entra
1Par 12,1
Saüll, fill de Cis; tots ells éran molt forts hòmens e nobles conbatedors, 2
1Par 12,8
él se amagava en lo desert, hòmens molt forts e trop bons conbatedors que
1Par 12,21
los ladres, cor tots éran hòmens molt forts e fóran fets prínceps en l’
1Par 12,25
VII mília [*] hòmens qui éran molt forts a conbatra. 26 E dels fills de
1Par 12,32
fills de Ysachar, qui éran hòmens molt savis e sabien conèxer tots los temps
1Par 13,11 denant nostro Senyor. 11 E lavòs fo molt trist Daviu, per ço cor nostro Senyor
1Par 15,22
per cantar dolç cant, cor ell era molt savi. 23 E Baraquias e Bolencanà éran
1Par 16,25
25 cor nostro Senyor és gran, e molt loable, e aspeventabla sobre tots los
1Par 18,8
Semín, qui éran ciutats de Adàdag, molt aram, del qual Selamó féu la «mar» de
1Par 21,8
de ton serfs, cor yo he obrat molt folament. 9 E nostro Senyor parlà a
1Par 21,13
ço com les sues misericòrdies són molt grans, que no an les mans dels
1Par 22,3
adificada. 3 Per què Daviu aparalà molt ferro per los clavels de les portes,
1Par 22,3
junchtures e armelles, e aparalà molt gran pes de aram meyns de nonbre, 4 e
1Par 22,9
lo fill qui nexerà de tu serrà home molt reposat, cor yo feré aquell reposar
1Par 22,15
mestres de fusta e altres mestres molt savis de totes arts per fer tota obra
1Par 23,17
fills, mas los fills de Tobià fóran molt fortment montiplicats. 18 Los fills
1Par 24,4
fills de Aleatzar fóran atrobats molt més an prínceps que los fills de
1Par 26,6
de lurs compayas, cor ells éran molt forts hòmens. 7 Donchs, los fills de
1Par 26,7
e Zabell; lurs frares fóran hòmens molt forts, so és, Eú e Sanisias. 8 Tots
1Par 26,8
e lurs fills e lurs frares fóran molt forts hòmens a servir, e fóran LXXII
1Par 26,9
de Masamias e lurs frares fóran molt forts hòmens, i éran XVIII. 10 De los
1Par 26,14
a Zacarias, son fill, qui era molt savi e molt discret, 15 e la tersa
1Par 26,14
son fill, qui era molt savi e molt discret, 15 e la tersa part qui era
1Par 26,30
e los lurs frares; fóran hòmens molt forts i éran M DCC. Aquests fóran
1Par 26,31
comtats e fóran atrobats hòmens molt forts en Jaser Galaad. 32 E lurs
1Par 26,32
32 E lurs frares, qui éran de molt fort adat, e fóran dos mília e DCC
1Par 27,6
mília hòmens. 6 Aquest Beneas era molt fort homa antra XXX e era sobra XXX.
1Par 28,1
misatges e tots los poderosos e los molt forts qui éran an la host de
1Par 28,17
e als ansensós qui éran d’aur molt pur e als lehonets d’aur, segons la
1Par 28,18 los lahons de argent. 18 E donà aur molt pur a l’altar en què hom cremava l’
1Par 29,2
e moltes pedres de marbra [*] e molt abondament. 3 E part açò yo do argent
1Par 29,9
cor; e lo rey Daviu se n’alegrà de molt gran goix. 10 E beneý nostro Senyor
1Par 29,17
és así atrobat oferir a tu dons ab molt gran goix. 18 Senyor, Déus de Abram e
1Par 29,21
que hom sol fer en tot Israel, molt largament. 22 E aquell die ells
1Par 22,8
ab mi e dit: “Tu has ascampada molta sanch e has fetes moltes batalles, e
1Par 22,8
al meu nom, car tu has ascanpada molta sanch devant mi. 9 Mas lo fill qui
1Par 4,41
aquells, per ço com hi atrobàran moltes bones pastures. 42 E dells fills de
1Par 7,4
XXXVI mília; e aquests hagéran moltes mulers e molts fills. 5 E los lurs
1Par 11,22
era molt fort, lo qual havia fetes moltes obres en Capsael. Él aucís dos
1Par 20,2
aquella lo pes de un talent de or e moltes pedres presioses e féu-na fer una
1Par 22,8
ascampada molta sanch e has fetes moltes batalles, e per açò tu no poràs
1Par 29,2
colors, e totes péres precioses e moltes pedres de marbra [*] e molt
1Par 13,4
an lo temps de Saüll. 4 E tota la moltitut respòs que axí fos fet, cor la
1Par 29,10 beneý nostro Senyor devant tota la moltitut e dix: –Beneÿt ést tu, Senyor,
1Par 29,20
20 Donchs Daviu menà a tota la moltitut e dix: –Beneÿts lo Senyor nostro
1Par 29,20 Senyor nostro Déu. Donchs tota la moltitut beneý lo Senyor, Déu de lurs
1Par 12,40
e panses e viy e olliy e bous e moltons a tot abastament, cor gran goix
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sacrificàran VII taurs e VII
ço és a seber, M taurs e M
files. Los frares seus no hagéran
tots sos germans, e isquéran de ell
nostro Senyor Déus, e nefràran-ne
munt de Hermon, cor ells éran fort
e aquests hagéran moltes mulers e
ters. 40 E los fills de Ulam fóran
forsa, e tenían archs, e havían
les tuas despeses. 15 E tu has
lo segon; e Jaús e Banan no hagéran
5 E nostro Senyor ha donats a mi
e dix a ell: 4 –Vé e diges a Deviu,
Donchs tu parleràs axí ara a Daviu,
astà devant ell.” 25 Cor tu, Senyor
torn contra mi e contra la casa de
a Daviu. 5 E Daviu dix: –Salamó,
Israell perdurablament.” 11 Donchs,
an peus, él dix: –O, mos frares e
ha mi alet de tota la casa de
aleta de la casa de Judà la casa de
dels meus fills ha elet Salamó,
vós perdurablament. 9 E tu, Salamó,
temes ne hages paor, cor lo Senyor
dix: –Nostro Senyor ha elet Salamó,
totes las despeses de la casa de
yo do argent e aur an lo templa de
lo qual yo he ofert en lo templa de
yo, qui són alegra en la simplea de
19 E dóna acabat cor a Salamó,
fills de Tobià fóran molt fortment
bel homa, so és, Abiàser, e depuys
19 Aquests fóran fills de Mararí:
29 Aquests fóran fills de Merarí:
e Boní, de Sòmer; 47 Sòmer, de
fills de Merarí cantaven e fóran
e fóran Moolí e Mosí. Los fills de
Sacharias. 26 Fills de Merarí foren
Osiam e Seení e Jacur e Hebrí. 28 E
sa muler, Joab e Sebià e Moosà e
de Hedes, sa muler, Joab e Sebià e
e Zamoch e Zamrí, e Zamrí engenrà
e Zamrí, e Zamrí engenrà Moosà. 43
nom de la sua ciutat, Denaba. 44 E
de la terra dels cananeus. 46 E
angendrà Sàlep, Ephaym. E Sàlep
engenrà Gèter, Johatan. E Gèster se
sobra la sua aspasa, e axí ell
e tres fills seus e tota se conpaya
degunàran set dies. 13 Donchs Seüll
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moltons. 27 Enperò, Daviu portava astolla
moltons e M anyells ab lurs sacrificamens
molts fills e tota la sua perentia no poch
molts prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui era lo
molts e tolgéran-los tota la terra e
molts. 24 E aquests fóran los prínceps de
molts fills. 5 E los lurs frares e tot lur
molts e fóran de gran forsa, e tenían
molts fills e nebots entrò a C L mília.
molts mestres de tellar péra, e has
molts fills e per açò ells fóran comtats
molts fills; dels meus fills ha elet
mon serfs: “[*] Tu no adificaràs a mi
mon serfs: “Lo Senyor de les compayas diu
mon Déu, has revellat a la orella de ton
mon para, e que lo teu pobla no sia pas
mon fill, és ancara petit enfant e
mon fill, nostro Senyor sia ab tu e hages
mon pobla, oyits mi! Yo·m perpencé que
mon para, per ço que yo fos rey sobre lo
mon para, e [*] ha elet mi an rey sobre
mon fill, que ell sega an la cadira del
mon fill, sàpies e coneges lo Déu de ton
mon Déu serà ab tu e no lexarà a tu ne no
mon fill, qui és ancara infant e tenra, e
mon Déu, ço és, [*] aram per fer los
mon Déu, lo qual yo he ofert en lo templa
mon Déu de ço qui era meu pròpiament,
mon cor, he ofertes totes aquestes coses a
mon fill, enaxí que ell guart los teus
montiplicats. 18 Los fills de Ysachar:
Moolà. 19 Los fills de Samidà fóran Abín e
Moolí, Muzí. E aquestes fóran las lurs
Moolí, qui fo para de Lobaní. Lobaní [*]
Moolí; [*] de Musí; Musí, de Merarí;
Moolí e Mosí. Los fills de Moolí fóran
Moolí fóran Aleatzar e Cis. 22 E Eleatsar
Moolí e Musí, e lo fill de Josiam fo
Moolí, fill de Aleatzar, qui no havia
Moolim 10 e Jebús e Selquià e Meri;
Moosà e Moolim 10 e Jebús e Selquià e
Moosà. 43 Moosà angenrà Baanà, e Rafayà fo
Moosà angenrà Baanà, e Rafayà fo son fill;
morí Bàlach, e regnà per ell Jobab, fil de
morí Huzan, e regnà per ell Adap, fill de
morí sens infans. 31 Ephaym engendrà Jesí,
morí que no hac infans. 33 Jonatan
morí. 6 Donchs Saüll e tres fills seus e
morí ansems. 7 E, com los de Israell qui
morí per sos peccats, per ço cor él havia
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1Par 13,10
tochada la archa de Déu, e axí ell
1Par 19,1
que Neàs, rey dels fills de Amon,
1Par 23,22 fóran Aleatzar e Cis. 22 E Eleatsar
1Par 29,28 e en Jerusalem, XXXIII anys. 28 Él
1Par 21,14
sobra tot lo pobla de Israell e
1Par 24,2
e Ytamar. 2 E Nedap e Abiüd
1Par 1,45
fil de Sare, de Bosrà. 45 E com fo
1Par 1,47
ciutat hac nom Ajuth. 47 E com fo
1Par 1,48 ell Semlà de Mesrechà. 48 E com fo
1Par 1,49
de prop la aygua. 49 E com fo
1Par 1,50
fill de Acobor. 50 E con fo
1Par 1,51 Mated, fila de Mesaab. 51 E com fo
1Par 2,24 Machir, para de Galaad. 24 E com fo
1Par 10,5
asò, so és a saber, que Saül era
1Par 19,2
misatges per aconortar a ell de la
1Par 21,12
III dies haurà pestilència e gran
1Par 22,5
totes les coses anans de la mia
1Par 2,19
Jèfar, Sodab, Ardon. 19 E com fo
1Par 10,7
e lexàran Saül e sos fills
1Par 10,8
les despules de aquells qui éran
1Par 10,8
Saül e sos fills, qui jèyan
1Par 17,8
en qualque loch tu anest, e yo he
1Par 28,2
levat e astech an peus, él dix: –O,
1Par 2,42
Geremaell angenrà primerament
1Par 2,42 Geremaell angenrà primerament Mosà,
1Par 2,46
de Calefs, e anfentà Haram,
1Par 9,8
e Ezelà, de Ozí, fill de Mochorí; e
1Par 9,11
e Zarias, fill de Haquies, fill de
1Par 23,21 de Merarí cantaven e fóran Moolí e
1Par 4,34
e lo departiment de lurs seÿes: 34
1Par 1,5
e Magod, e Maday, Janan e Tubal,
1Par 9,7
de Bengamín fóran Assà, lo fill de
1Par 9,21
Senyor. 21 E Zacarias, fill de
1Par 9,12
de Jesrà, fill de Mosoŀlom, fill de
1Par 5,13
foren aquests VII: Macael,
1Par 9,12
de Adiell, fill de Jesrà, fill de
1Par 10,9
fer-lo soterrar, per ço que fos
1Par 1,17
E Aram engendrà Hus, Hul, Gòtor,
1Par 6,3
fills de Amran fóran aquets: Aron,
1Par 6,49
de Israel, axí com ho havia menat
1Par 15,15
Senyor Déus de Israell, axí com
1Par 21,29 lo tebernacle de nostro Senyor que
1Par 22,13
los quals nostro [*] menà a
1Par 23,13 13 Los fills de Amram fóran Aron e
1Par 23,14
perdurablament. 14 E los fills de
1Par 23,15
an lo trip de Leví. 15 Los fills de
1Par 10,14
per la qual cosa ell lo ausís e
1Par 8,6
habitava en Gàbaa, los quals fóran
1Par 17,5
die de huy, anans en tota horra,
1Par 1,50
ciutat havia nom Phorí, e la sua

SEVILLA: 1PAR

morí aquí denant nostro Senyor. 11 E lavòs
morí e son fill Hamon regnà per ell. 2 E
morí e no hac fills, mas filles. E los
morí an bona valea, e era ple de dies e de
moríran del pobla de Israell LXX mília
moriren meyns de fills anans que lur para,
mort Jobab, regnà per ell Huzan, de la
mort Adab, regnà per ell Semlà de
mort Semlà, regnà per ell Saül de Robooth,
mort Seül, regnà per ell Baalanan, fill de
mort Balanan, regnà per ell Adad, e la sua
mort Adad, comensàran a ésser duchs en
mort Hesrom, Calefs colgà’s ab Afinta. E
mort, él atresí se lexà caher sobra la sua
mort de son para, e con ells fóran venguts
mort en la tua terra e que l’àngell de
mort. [*] 6 E apellà Salamó son fill e
morta Asubà, pres altra muler qui era
morts, e desertaren lurs ciutats e fóran
morts e atrobàran Saül e sos fills, qui
morts en lo munt de Gelboe. 9 E con ells
morts tots los teus anemichs devant tu, e
mos frares e mon pobla, oyits mi! Yo·m
Mosà, Mosà engendrà Zip e Mererà, para de
Mosà engendrà Zip e Mererà, para de
Mosà e Tezez. E Haram engendrà Joser. 47
Moseŀlam, fill de Saphasià, fill de
Moseŀlam, fill de Sedoch, fill de
Mosí. Los fills de Moolí fóran Aleatzar e
Mosobolí, Genilech e Jozà, fill de Amatià;
Mòsoch, Tiràs. 6 E Gòmer engenrà Asenech e
Mosolam, fill de Abdayià, fill de Asanà; 8
Mosolam, era porter de la porta del
Mosoŀlamot, fill de Omín. 13 E lurs frares
Mosoŀlan, Sebe, Jarè, Jacan, Say, Hèber.
Mosoŀlom, fill de Mosoŀlamot, fill de
mostrat en los temples dels lurs déus e
Mòtoch. 18 E Arfaxath engendrà Sale, e
Moysès, Maria. Los fills de Aron fóran
Moysès, qui fo servesiall de Déu. 50
Moysès havia menat, segons la paraula de
Moysès havia fet e [*] [d]ells holocauts
Moysès que ell los ansenyàs al pobla de
Moysès. E Aron fou triat per servir en los
Moysès, home de Déu, fóran nonbrats an lo
Moysès fóran Gerson e Eliàtser. 16 Los
mudà lo seu regna a Daviu, fill de Isay.
mudats en Manath: 7 Noaman e Achar e
mudats los lochs del tebernacle, he astat
muler havia nom Mesesabel, fila de Mated,
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1Par 2,18
1Par 2,19
1Par 2,21
1Par 2,24
1Par 2,29
1Par 2,35
1Par 3,3
1Par 4,18
1Par 4,19
1Par 7,16
1Par 7,23
1Par 8,9
1Par 8,29
1Par 4,5
1Par 7,4
1Par 7,15
1Par 8,8
1Par 14,3
1Par 23,22
1Par 12,40
1Par 4,38
1Par 29,1
1Par 4,42
1Par 5,23
1Par 6,67
1Par 10,1
1Par 10,8
1Par 22,14
1Par 21,29
1Par 14,11
1Par 12,8
1Par 27,23
1Par 15,15
1Par 26,24
1Par 6,47
1Par 6,47
1Par 23,23
1Par 24,26
1Par 24,30
1Par 6,19
1Par 11,18
1Par 11,18
1Par 11,19
1Par 17,21
1Par 21,22
1Par 5,6
1Par 12,19
1Par 12,20
1Par 13,12
1Par 16,43

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

18 E Caleb, fill de Hesrom, pres
19 E com fo morta Asubà, pres altra
e com hac LX anys pres-la per
’s ab Afinta. E Hesrom hac Abià per
Nadap, Abisur. 29 Abisur hach per
Agernà; 35 e donà-li se filla per
lo VI è Jerram, qui nasch de Eglà,
filla de faraon, la qual rabé per
19 Aquests són los fills de la
e Salfat hac filles. 16 E Machà,
l’aconsolasen. 23 I él jach ab se
9 cor ell angenrà de Hedes, sa
habitaren Angabeon, e lo nom de sa
E Asur, para de Tachua, havia dues
mília; e aquests hagéran moltes
para de Galaad. 15 E Maquir donà
que ell lexà Jausim e Berà, ses
era axelsat [*]. 3 E pres altres
de Sis [*] preséran aqueles per
e sobre lus camells e sobre lurs
de lurs cusineses e fóran fort
1 Lo rey Daviu parlà a tota la
dells fills de Simeon anàran en lo
e dentrò a Senir e dentrò al
an Sichèn ab los lurs lochs, en lo
falisteus e caygéran nafrats en lo
e sos fills, qui jèyan morts en lo
lo càrec de l’aram e del ferro és
en aquela tempestat en una alta
la tua mà. 11 E com aquells fóran
pus correns que cabirolls en les
con nostro Senyor havia dit que ell
la paraula de nostro Senyor, en los
E Subael, fill de Gerson, fill de
Sòmer; 47 Sòmer, de Moolí; [*] de
47 Sòmer, de Moolí; [*] de Musí;
per mulers. 23 E los fills de
26 Fills de Merarí foren Moolí e
de Cis fo Gereniel. 30 Los fills de
fóran fills de Mararí: Moolí,
porta, e portaren-na a Daviu que
na a Daviu que·n bagés, lo qual no
ànimas. E per aquesta rahó ell no
per desliurar aquella, per ço que
nostro Senyor, anaxí anperò que tu
Teglatphasar, rey dels asirians, se
faéran consell e faéran-lo
nostra cap. 20 Donchs, com ell se
Senyor, e dix: «An qual manera me
éser portés. 43 E tot lo pobla se

SEVILLA: 1PAR

muler qui era apellada Asubà, de la qual
muler qui era apellada Chayp e engendrà de
muler e angendrà de ella Segub. 22 E Segub
muler e angendrà de aquella Assur, para de
muler Adigal, de la qual hac Anaoban,
muler e angendrà de aquella Ether. 36 E
muler sua. 4 Donchs sis fills de David
muler Mèroch. 19 Aquests són los fills de
muler de Edom, germana de Nàatam: Garmí,
muler de Maquir, enfentà un fill e apellà
muler, la qual consebé e anfentà un fill,
muler, Joab e Sebià e Moosà e Moolim 10 e
muler Maachà, 30 e son fill primer
mulers: la una havia nom Halaà, la altra
mulers e molts fills. 5 E los lurs frares
mulers a sos fills, ço és, a Hapim e a
mulers, 9 cor ell angenrà de Hedes, sa
mulers en Jerusalem e angenrà fills e
mulers. 23 E los fills de Musí foren [*]
muls e sobre lus bous [*], e ferina e
multiplicats. 39 E levàran-sa, per ço
multitut e dix: –Nostro Senyor ha elet
munt de Sir D hòmens. I éran los lurs
munt de Hermon, cor ells éran fort molts.
munt d’Efraÿm, e Gàzer ab los lurs lochs,
munt de Gelboe. 2 E com los feristeus s’
munt de Gelboe. 9 E con ells lo hagéran
munt que no pot éser comptat, cor lo
muntanya de Gabeon. 30 E Daviu no poch
muntats en la val de Rafaÿm, Daviu los
muntayas. 9 E Èser era príncep e Obdias lo
muntiplicaria lo pobla de Israell axí com
musclos ab perxes. 16 E com Daviu dix alls
Musi, era [*] del tresor. 25 E son frara
Musí; Musí, de Merarí; Marerí, de Leví. 48
Musí, de Merarí; Marerí, de Leví. 48 E los
Musí foren [*] Moli e Èder e Jeremich. 24
Musí, e lo fill de Josiam fo Bechnon. 27 E
Musí fóran Meolí, Àder e Jerimuth. Aquests
Muzí. E aquestes fóran las lurs perentias
·n bagés, lo qual no·n volch beura, anans
·n volch beura, anans sacrificà aquela a
·n volch boura. E açò fahéran los tres
·n fahés a sos obs pobla, e gità per la
·n prengues aytant argent com vall, per ço
’n menà catiu, e fo príncep en lo trip de
’n tornar, cor dixéran: –Ell tornarà a
’n fo tornat an Sicalech, fusquéran a ell
’n pusch yo portar la archa de nostro
’n tornà a la sua cassa, e Daviu beneý la
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1Par 19,4
barba als misatges de Daviu e tellà
1Par 19,5
él los ne lexà anar. 5 E quant se
1Par 19,5
e lurs cabells, e que lavors se
1Par 19,15
Abisay, son frare, e·ntràran-se
1Par 19,15
-se’n an la ciutat, e Joab se
1Par 20,3
pobla† de la ciutat. 3 E manà-se
1Par 20,3
dels fills de Amon. E depuys ell se
1Par 21,4
pobla d’Israell, e despuys ell se
1Par 21,24
a ell: –Ja no serrà axí, anans te
1Par 11,4
David e tot lo pobla de Israel se
1Par 12,28
e príncep de la casa de son para,
1Par 12,29
fills de Bengemín, frares de Judà,
1Par 12,30 de Saüll. 30 E dels fills de Efraÿm
1Par 12,31
31 E del mix trip de Manasès
1Par 20,6
mà, ço és, antra tots ansems
1Par 21,5
hòmens portans aspasa, e hac1Par 23,4
nostro Senyor XXIIII mília, e hac1Par 23,5
e de jutges VI mília, 5 e hac1Par 29,9
ab lur cor; e lo rey Daviu se
1Par 11,18
qui era prop la porta, e portaren1Par 19,7
caretes e cavallers. 7 E logàran1Par 20,2
e moltes pedres presioses e féu1Par 4,5
la una havia nom Halaà, la altra
1Par 4,6
nom Halaà, la altra Naarà. 6 E
1Par 4,6
e Astarí. Aquests són fills de
1Par 3,22
engendrà Hacús e Gregal, Baaria,
1Par 3,23
Naarià, Sefay, Sesà, e són VI. 23
1Par 4,42
I éran los lurs prínceps Phalsias,
1Par 4,12
Thenà, qui fo para de la ciutat de
1Par 19,2
feré misericòrdia ab Hamon, fill de
1Par 6,26
[*] 26 [*] Sophay qui fo para de
1Par 6,27
[*] Sophay qui fo para de Nàat, 27
1Par 4,19
de la muler de Edom, germana de
1Par 1,37
Amaloch. 37 E Rahuel engendrà
1Par 1,29 aquests: Ismael engenrà primerament
1Par 5,8
Joell, e habità en Aroer dentrò a
1Par 6,15
Senyor transmudà per las mans de
1Par 4,15
de Sofonià, angendrà Hir e Elam e
1Par 1,26
25 Hèber, Phàlec, Reú, 26 Seruch,
1Par 17,21
e per los seus aspaventamens las
1Par 2,28
Semey, Jadà; Semey angendrà
1Par 2,30
de la qual hac Anaoban, Molip. 30
1Par 6,3
Los fills de Aron fóran aquests:
1Par 9,36
Abdon, e Sus e Cis e Bàal e Ner e
1Par 5,19
e ajudaven-los los ytureus e ells
1Par 10,1
fusquéran als falisteus e caygéran
1Par 11,11 aquest levà la sua lanse sobre CCC,
1Par 11,20
i ell levà la sua lance contra CCC
1Par 14,6
e Ellziú e Elifàlech 6 e Maga e
1Par 3,7
Jebar, Elizamà, 7 Elifàlech, Nogo,

SEVILLA: 1PAR

’n a ells las lurs vestiduras de les
’n fóran anats e hagéran açò fet a seber a
’n tornasen. 6 E com los fills de Emon
’n an la ciutat, e Joab se’n tornà an
’n tornà an Jerusalem. 16 E com lo
’n lo pobla qui era an aquella, e féu
’n tornà ab tot lo seu pobla en Jerusalem.
’n tornà en Jerusalem, 5 e donà a Deviu lo
’n donaré aytant argent com ella vall, cor
n’anàran an Jerusalem, ço és, an Jebús,
n’hi hach XXII mília. 29 E dels fills de
n’hi hac III º mília, cor gran partida de
n’hi hach XX mília DCCC i éran trop forts
n’hi hach XVIII mília, tots per lurs
n’havia XXIIII. E aquell era del linatga
n’hi dels fills de Judà CCC LXXX mília
n’hi de prebots e de jutges VI mília, 5 e
n’hi IIII mília portés e atretans qui
n’alegrà de molt gran goix. 10 E beneý
na a Daviu que·n bagés, lo qual no·n
na XXXII mília carretes e lo rey de Machà
na fer una corona a si matex. I pres †lo
Naarà. 6 E Naarà anfentà Ozam, Hèpher,
Naarà anfentà Ozam, Hèpher, Teman e
Naarà. 7 Halaà anfentà Sàrrech, Iser, Am.
Naarià, Sefay, Sesà, e són VI. 23 Naarià
Naarià angendrà Aliornachí, Sodechias,
Naarias, Raphaÿas, Oziel, qui éran fills
Naàs. Aquets són los hòmens de Rahà. 13
Naàs, cor son para féu a mi misericòrdia.
Nàat, 27 Nàat fo para de [*] Gereboam,
Nàat fo para de [*] Gereboam, Gereboham
Nàatam: Garmí, para de Seyllà e d’Astamó,
Nàath, Sàtara, Saminà, Maasà. 38 E Seÿr
Nabayot, e puys Cedar, Abdeel, Basan, 30
Nabó e Abelmeon. 9 E habità an la terra
Nabuchadenasor Judà e Jerusalem, lavòs
Nachne. Elam angenrà Senès. 16 E Jaell
Nachor, Tere, 27 Abram: aquest és Abraam.
nacions devant ell, cor ell desliurà
Nadap, Abisur. 29 Abisur hach per muler
Nadap angendrà Sàlep, Ephaym. E Sàlep morí
Nadap et Abiüd, Eleatzar, Ytamar. 4
[Na]dap 37 e Geder e Chayús e Zacarias e
nafeus e aquells de Nodap, 20 [*] e
nafrats en lo munt de Gelboe. 2 E com los
nafrats una vegada. 12E Aleatzar, fill de
nafrats, i ell era lo pus anomenat entra
Nàfrig e Jasie 7 e Elisamà e Balidà e
Nàget, Japhie, 8 Elizamà, Ebedè,
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1Par 16,21
an altra pobla. 21 Él no sofarí que nagú los fahés sobres, anans blasmà los
1Par 4,24 e astegéran aquí. 24 Simeon engenrà Namien, Jamsim, Jarip, Jara, Saül. 25 E
1Par 1,31 Dumà, Irasà, Hadad, Temà, 31 Jaür, Naphís, Cedma. [*] 32 E Abram angenrà de
1Par 2,2
Zabulon, 2 Dan, Josep, Bengamín, Naptalín, Gat, Aser. 3 Judes angenrà tres
1Par 6,62
e del trip de Aser e del trip de Naptalín e del trip de Manesès en Basan
1Par 6,76
los lurs lochs. 76 E del trip de Naptalín, Cedes qui és an Galilea, Hamon,
1Par 7,13
Baÿm, fill de Ader. 13 Los fills de Naptalín foren Joziel e Guní e Chàser e
1Par 12,34
E los prínceps de la cavaleria de Naptalín fóran [*] XXVIII mília ab aquels
1Par 12,40 prop entrò a Issachar e Zabulon e a Naptalín aportàvan pa sobra lurs àzans e
1Par 3,1
en Habron: lo primer fo Amon, qui nasch de Achmós gerrelita, lo segon
1Par 3,1
gerrelita, lo segon Daniel, qui nasch de Abigalyl carmolinda, 2 lo terçs
1Par 3,2
carmolinda, 2 lo terçs Absalon, qui nasch de Maachà, fila de Tolomeu, rey de
1Par 3,3
d’Ebitalil, lo VI è Jerram, qui nasch de Eglà, muler sua. 4 Donchs sis
1Par 7,25
e Rèceph e Tale, del qual Tèran nasch, 26 lo qual angendrà Laadon. E lo
1Par 7,27
e angenrà Elizamà, 27 del qual nasch Num, lo qual hac Josuè, son fill. 28
1Par 2,10
Aminedap, e Aminedap angenrà Nason, príncep dels fills de Judà. 11
1Par 2,11
príncep dels fills de Judà. 11 Nason angendrà Salmon, Selmon angendrà
1Par 3,4
sua. 4 Donchs sis fills de David nasquéran an Habron, un regnà set anys e
1Par 7,3
fills de Ozí: Jesrayà; e de aquests nasquéran aquests: Michaell e Obedià e
1Par 14,4
són los noms dells fills qui nasquéran a ell an Jerusalem: Samnà e Soab
1Par 7,23
nom de aquel Benà, per ço cor era nat en los mals de la sua cassa. 24 E sa
1Par 8,37
qual fo fill Rafayà, del qual és nat Elezà, lo qual engendrà Asel. 38 E
1Par 3,5
fills en Jerusalem: Samaà, Sobab, Natan, Salamon; aquests quatre fóran de
1Par 11,38
de Asrabay; 38 e Joell, frare de Natan; e Mibaur, fill de Aregaray; 39 e
1Par 14,4
a ell an Jerusalem: Samnà e Soab e Natan e Salamó 5 e Jobequech e Ellziú e
1Par 17,1
habitava an la sua cassa, él dix a Natan profeta: –Veus que yo habit en la
1Par 17,2
Senyor és desots las pells. 2 E Natan dix a Deviu: –Tu fé totes les cosses
1Par 17,3
nostro Senyor parlà aquela nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé e diges a Deviu,
1Par 17,15
e segons aquesta visió parlà Natan profeta a Daviu. 16 E com lo rey
1Par 29,29 de Samuel lo veent e an lo libre de Natan profeta e an lo volum de Agaad lo
1Par 15,24 la archa. 24 E Sebonias e Josefat e Natanael e Masay e Zacarias e Bennias e
1Par 26,4
fo lo ters, e Sachar lo quart, e Natanel lo quint, 5 e Mayell fo lo VI, e
1Par 2,14
lo ters Saman, 14 lo quart Natanell, lo quint Meday, 15 lo VI Ason i
1Par 25,2
fills de Asaf fóran Sacur e Josep e Natanià e Aserella. Los fills de Asaf
1Par 25,12
qui éran XII; 12 e la V ª, a Natanias e sos fills e sos frares, qui
1Par 19,4
a ells las lurs vestiduras de les natges de ells antrò alls peus, e despuys
1Par 2,36 de aquella Ether. 36 E Eter angenrà Nathan, Nathan angendrà Sabad, 37 Sabad
1Par 2,36
Ether. 36 E Eter angenrà Nathan, Nathan angendrà Sabad, 37 Sabad angenrà
1Par 24,6
de Ytamar. 6 E Samaÿas, fill de Nathanael, ascrivà de la Lig, linatga de
1Par 9,2
preveres e los fills de Leví e los nathaneus. 3 E astegéran an Jerusalem dels
1Par 11,3
Donchs tots los prínceps e primers nats del pobla de Israel vengéran al rey
1Par 15,25 25 Donchs Daviu e tots los primers nats del pobla de Israell e los
1Par 21,16
Jerusalem. E ell e los primés nats caygéran anclinats an terra, i éran
1Par 5,22
de nostro Senyor Déus, e nefràran- ne molts e tolgéran-los tota la terra e
1Par 12,39
e begéran, cor lus frares los ne havían aparalat. 40 E aquests qui éran
1Par 13,3
Déus, cor nós no demenam aquella ne requesim an lo temps de Saüll. 4 E tota
1Par 19,4
antrò alls peus, e despuys él los ne lexà anar. 5 E quant se’n fóran anats
1Par 21,6
Mas ell no nonbrà los fills de Leví ne de Bengamín, per ço cor ell ho fera
1Par 22,13
’t e fé beronilment, no·t temes ne hages paor. 14 Vet que yo ab la mia
1Par 23,26
porten d’equí avant lo tebernacle ne tots los seus vaxells e a ministrar. 27
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1Par 26,18
1Par 28,20
1Par 28,20
1Par 29,16
1Par 19,1
1Par 4,18
1Par 8,40
1Par 8,30
1Par 24,1
1Par 24,2
1Par 3,18
1Par 5,22
1Par 4,10
1Par 29,25
1Par 29,15
1Par 2,54
1Par 1,11
1Par 27,19
1Par 8,30
1Par 9,36
1Par 9,39
1Par 26,28
1Par 27,13
1Par 28,2
1Par 11,30
1Par 11,30
1Par 27,15
1Par 11,22
1Par 22,9
1Par 15,29
1Par 9,33
1Par 17,3
1Par 1,51
1Par 2,32
1Par 2,34
1Par 4,10
1Par 4,27
1Par 4,27
1Par 5,1
1Par 5,1
1Par 10,4
1Par 10,4
1Par 10,13
1Par 10,14
1Par 11,5
1Par 11,18
1Par 11,19
1Par 11,19
1Par 11,21
1Par 11,25
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portés de la part devers ponent
e conforte’t, e fé que no·t temes
mon Déu serà ab tu e no lexarà a tu
que nós havem aparalada, que casa
rey. 19,Tit 1 Asdevench-se que
de Zenon. Aquests fóran fills de
archs, e havían molts fills e
Adon, e Sur e Ciys e Bàal e Ner e
de Aron. Los fills de Aron fóran
e Abiüd e Aleatzar e Ytamar. 2 E
Fadaayà, Seneg, Jetemià, Samà,
batalla de nostro Senyor Déus, e
e seràs ab mi e no volràs que
se glòria de son regna, tal que anc
com a onbra sobra terra e no hy ha
de Salmà, para de Betlem, e de
engendrà Ludín e Anamín, Laabín,
fill de Abdias; sobre los fills de
fo Adon, e Sur e Ciys e Bàal e
Abdon, e Sus e Cis e Bàal e
de sos frares en Jerusalem [*]. 39
Saül, fill de Sis, e Abner, fill de
X príncep en lo X mes era Maray, de
totes las coses qui hi són
e Aloy de Cahoc, 30 e Macarey de
Netefach, e Hèleu, fill de Luanà de
en lo XII mes era Hoaldià de
mix loch de la sisterna en temps de
sanch devant mi. 9 Mas lo fill qui
vengude tro an la ciutat de Daviu,
ço que ells servisen de die e de
3 Donchs nostro Senyor parlà aquela
a ésser duchs en Edom e depuys
Johatan. E Gèster se morí que
són los fills de Jeramel. 34 Sesan
los meus térmens e seràs ab mi e
fills e VI files. Los frares seus
molts fills e tota la sua perentia
ço com corrompé lo lit de son para,
aytanbé fill de Israell; e axí
per ço que per aventura aquels qui
que m’ascarnèscan. Mas son ascuder
lo qual li havia menat e ell
de consell a una devinadora, 14 e
hi habitaven dixéran a David: –Tu
-na a Daviu que·n bagés, lo qual
a nostro Senyor 19 e dix: –Ya Déus
lurs ànimas. E per aquesta rahó ell
pus nobla príncep [*], emperò ell
era lo primer entra XXX, emperò ell
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ne astàvan quatra en la carrera e axí éran
ne hages paor, cor lo Senyor mon Déu serà
ne no desenpararà tu dentrò que tu hages
ne sia adificada al teu sant nom, és de la
Neàs, rey dels fills de Amon, morí e son
Nebequià, filla de faraon, la qual rabé
nebots entrò a C L mília. Tots aquests
Nedap 31 e Gebeor e Allor e Sècher e
Nedap e Abiüd e Aleatzar e Ytamar. 2 E
Nedap e Abiüd moriren meyns de fills anans
Nedennà. 19 Fadaquià engendrà Sorobabel,
nefràran-ne molts e tolgéran-los tota
negun mal venga a mi. E nostro Senyor ohí
negun rey no la hac aytal que fos anans de
neguna aturada. 16 O, Senyor nostro Déu,
Neofasí, de la corona de la casa de Joab e
Nephtoín, 12 Pherusín, Casloÿm, e de
Neptalín era príncep Jeramuth, fill de
Ner e Nedap 31 e Gebeor e Allor e Sècher e
Ner e [Na]dap 37 e Geder e Chayús e
Ner angenrà Cis, Cis engenrà Saüll, Saüll
Ner, e Joab, fill de Servià. Tots aquests
Nerofat, del linatga de Sèray, e havia an
nesesàries per adificar la casa, 3 mas Déu
Netefach, e Hèleu, fill de Luanà de
Netefach; 31 Athay, fill de Gebay, de
Netofat, del linatga de Gotoniell, e havia
neu. 23 E él aucís un homa de Agipta, qui
nexerà de tu serrà home molt reposat, cor
Nicoll, filla de Seüll, gordava per una
nit contínuament a lur ministeri. 34 Los
nit a Natan e dix a ell: 4 –Vé e diges a
no hy hac reys: duch de Termà, duch de
no hac infans. 33 Jonatan angendrà Phàled,
no hac fills e hac files, e hac un
no volràs que negun mal venga a mi. E
no hagéran molts fills e tota la sua
no poch bastar al nonbre dels fills de
no li donàran ço que li pertanyia per la
no·l tenían axí com a magor. 2 Emperò
no són sirconsisos vengen e que m’
no volch fer açò, cor ell era trop
no hu havia pas gordat; e part tot açò,
no hac asperance en nostro Senyor, per la
no antraràs sa. E Daviu pres la torra de
no·n volch beura, anans sacrificà aquela
no ulla que yo face açò, que yo bega la
no·n volch boura. E açò fahéran los tres
no era vengut entrò alls tres [*]. 22 E
no era vengut entre tres, e Daviu posà
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1Par 12,17 mi per los meus adversaris, con yo no haga peccat en les mies mans, lo Déu de
1Par 12,19
combatra-se contra Saüll, mas ell no s’hi combaté pas, car los prínceps
1Par 12,33 fóran L mília, e vengéran an ajuda no pas ab dobla cor. 34 E los prínceps de
1Par 13,3
de nostro Senyor Déus, cor nós no demenam aquella ne requesim an lo temps
1Par 13,13
Senyor?» 13 E per aquesta rahó él no la féu portar a la ciutat de Daviu,
1Par 14,14
e nostro Senyor dix a Daviu: –Tu no hy iràs pas, pertex-te de ells e
1Par 15,13
és a ella aparalat, 13 per ço que no·ns asdevenga axí com fou al
1Par 15,13
con nos ferí, per ço con no hy érats vós presens, e per ço com nós
1Par 15,13
e per ço com nós fèyem cosa qui no era a nós leguda. 14 Donchs los
1Par 16,21
e d’un regna an altra pobla. 21 Él no sofarí que nagú los fahés sobres, anans
1Par 16,22
“No ullats tochar los meus serfs e no us ulats malignar en los meus
1Par 16,30
care, cor ell fundà la terra que no·s mogés. 31 Alegren-se los cells e
1Par 17,4
e diges a Deviu, mon serfs: “[*] Tu no adificaràs a mi cassa a habitar, 5 cor
1Par 17,5
a mi cassa a habitar, 5 cor yo no he astat en cassa de aquel temps ansà
1Par 17,6
6 ab tot lo pobla de Israel. Donchs no parlé yo a u dels jutges de Israel, als
1Par 17,6
pobla, e yo dixí a ell: ‘Per què tu no has edificada a mi cassa de cedre?’ ” 7
1Par 17,13
para i ell serrà a mi an fil, e yo no tolré a ell la mia misericòrdia, axí
1Par 17,20
fosen conegudes. 20 O, Senyor, no és nul hom senblant a tu, e no és altre
1Par 17,20
no és nul hom senblant a tu, e no és altre Déu sinó tu, de tots aquells
1Par 19,3
tu per amor de ton para? E no·t penses pas que los seus servens són
1Par 19,19
e servíran a ell. E anc puys Síria no volch ajudar als fills de Amon. 20,Tit
1Par 21,3
pobla més an sent dobles que ara no és. Donchs, senyor meu, no són tots tos
1Par 21,3 que ara no és. Donchs, senyor meu, no són tots tos serfs? Per què vol lo meu
1Par 21,6 mília hòmens conbatadors. 6 Mas ell no nonbrà los fills de Leví ne de
1Par 21,13
misericòrdies són molt grans, que no an les mans dels hòmens. 14 Donchs
1Par 21,17
de mon para, e que lo teu pobla no sia pas ferit. 18 E l’àngell de nostro
1Par 21,24
tot açò. 24 E lo rey dix a ell: –Ja no serrà axí, anans te’n donaré aytant
1Par 21,24
aytant argent com ella vall, cor yo no la deg a tu tolra e depuys yo oferís
1Par 21,30
muntanya de Gabeon. 30 E Daviu no poch anar a l’altar per pregar a
1Par 22,4
nonbre, 4 e los futs de cedre, qui no podien éser astimats, los quals los
1Par 22,8
fetes moltes batalles, e per açò tu no poràs adificar la casa al meu nom, car
1Par 22,13
Conforte’t e fé beronilment, no·t temes ne hages paor. 14 Vet que yo
1Par 22,14
de l’aram e del ferro és munt que no pot éser comptat, cor lo nonbra és
1Par 22,16
e an aram e an ferra, los quals no porían éser nonbrats. Donchs leve’t e
1Par 23,11
e Zizà lo segon; e Jaús e Banan no hagéran molts fills e per açò ells
1Par 23,17
Robià fo lo primer; e Eliàtzer no hac altres fills, mas los fills de
1Par 23,22
e Cis. 22 E Eleatsar morí e no hac fills, mas filles. E los fills de
1Par 24,28
28 E Moolí, fill de Aleatzar, qui no havia fills. 29 E lo fill de Cis fo
1Par 26,10
Merarí, fo príncep Ceerí, cor ell no havia fill primer angenrat e per açò
1Par 27,23
dels fills de Israell. 23 E Daviu no volch nonbrar aquells de XX anys an
1Par 27,24
ells comensats a nonbrar e ancara no havia complit sobre açò, la ira de Déu
1Par 27,24 de aquells qui éran astats nonbrats no fo aportat an los ascrits del rey
1Par 28,3
la casa, 3 mas Déu ha dit a mi: “Tu no adificaràs la casa al meu nom, per ço
1Par 28,20
beronilment e conforte’t, e fé que no·t temes ne hages paor, cor lo Senyor
1Par 28,20 cor lo Senyor mon Déu serà ab tu e no lexarà a tu ne no desenpararà tu dentrò
1Par 28,20
Déu serà ab tu e no lexarà a tu ne no desenpararà tu dentrò que tu hages
1Par 29,1
e la obra és gran e la habitació no és pas aparalada a homa, mas a Déu. 2 E
1Par 29,15
són axí com a onbra sobra terra e no hy ha neguna aturada. 16 O, Senyor
1Par 29,25 de son regna, tal que anc negun rey no la hac aytal que fos anans de Israell.
1Par 15,2
tebernacle. 2 Ladonchs dix Daviu: –No és cosa leguda que la archa de Déu sia
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1Par 16,22
anans blasmà los reys per ells. 22 “No ullats tochar los meus serfs e no us
1Par 23,26
en Jerusalem perdurablament. 26 No serà de l’ofici dels fills de Leviy
1Par 7,34
34 Los fills de Sòmer fóran Achè e Noagà e Jabà e Aram. 35 Los fills de
1Par 8,7
los quals fóran mudats en Manath: 7 Noaman e Achar e Gerrà. Aquest transmudà
1Par 4,9
9 E Jabès emperò fo millor e pus nobla que tots sos frares, e la sua mara
1Par 11,21 anomenat entra tots 21 e era lo pus nobla príncep [*], emperò ell no era
1Par 12,28
28 E Sadoc, qui era infant de nobla joventut e príncep de la casa de son
1Par 29,13 nós confesarem a tu e louam lo teu nobla nom. 14 Qui són yo e qual és lo meu
1Par 12,1
tots ells éran molt forts hòmens e nobles conbatedors, 2 e trèyan ab archs e
1Par 5,19
ytureus e ells nafeus e aquells de Nodap, 20 [*] e preséran los agerenchs e
1Par 1,4
e Matuselem [*]; 4 [*] Nohè; e Noè, Sem, Cam e Jàfet. 5 E Jàfet angenrà
1Par 3,7
6 Jebar, Elizamà, 7 Elifàlech, Nogo, Nàget, Japhie, 8 Elizamà, Ebedè,
1Par 8,2
fou lo segon, e Aam fo lo ters, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E los
1Par 1,4
Metuselem; e Matuselem [*]; 4 [*] Nohè; e Noè, Sem, Cam e Jàfet. 5 E Jàfet
1Par 1,43
de Israel: Bala, fill de Baor; e lo nom de la sua ciutat, Denaba. 44 E morí
1Par 1,46
terra de Moab; e la sua ciutat hac nom Ajuth. 47 E com fo mort Adab, regnà
1Par 1,50
per ell Adad, e la sua ciutat havia nom Phorí, e la sua muler havia nom
1Par 1,50
nom Phorí, e la sua muler havia nom Mesesabel, fila de Mated, fila de
1Par 2,26
pres altra [*] Geramael qui havia nom Aterià, qui fo mara de Onam. 27 E los
1Par 2,34
e hac un servisial agipcià e hac nom Agernà; 35 e donà-li se filla per
1Par 3,9
hagéran una germana que havia nom Tamar. 10 Salamon angenrà Roboam,
1Par 4,3
e de Jedebès, e lur germana havia nom Asafiní. 4 Fimel angendrà Godor [*]
1Par 4,5
havia dues mulers: la una havia nom Halaà, la altra Naarà. 6 E Naarà
1Par 7,15
e a Safan, e hac una sor per nom Maachà. Lo nom del segon fill fo
1Par 7,15
e hac una sor per nom Maachà. Lo nom del segon fill fo Salfat, e Salfat hac
1Par 7,16
enfentà un fill e apellà lo seu nom Phares, e lo nom de son frare fo
1Par 7,16
e apellà lo seu nom Phares, e lo nom de son frare fo Sares, e los fills
1Par 7,23
e anfentà un fill, e apelà lo nom de aquel Benà, per ço cor era nat en
1Par 7,26
Laadon. E lo fill de aquest hac per nom Amiüd e angenrà Elizamà, 27 del qual
1Par 8,29 En Gabeon habitaren Angabeon, e lo nom de sa muler Maachà, 30 e son fill
1Par 9,44
Asel hac VI fills, qui hagéran axí nom: Ezricham, Bocrú, Ymaell, Sarayià,
1Par 13,6
Xerobín, en lo qual loch lo seu nom fo apellat. 7 E ells posàran, donchs,
1Par 14,11
són departides aygües. Per què lo nom de aquell loch fo apellat Baalserafim.
1Par 14,17 de Gabeon entrò a Gàtzara. 17 E lo nom de Daviu fo aspandit per totes las
1Par 15,27
de una vestidura de lin qui ha nom effot. 28 Tots los fills de Leví, qui
1Par 16,2
ofertes, ell beneý lo pobla en lo nom de nostro Senyor, 3 e departí a tots,
1Par 16,8
a nostro Senyor e apellats lo seu nom e fets conèxer an los pobles les sues
1Par 16,10
merevellas. 10 Loats lo seu sant nom, lo cor de aquells qui quéran nostro
1Par 16,29
a nostro Senyor glòria al seu nom, levats sacrifici e venits denant ell,
1Par 16,35 per ço que nós confesem al teu sant nom e que·ns alegrem en los teus dictats.
1Par 16,41
los altres alets, cascú per son nom, a confesar nostro Senyor, cor la
1Par 17,8
devant tu, e he fet a tu gran nom, axí com u dels pus grans qui són
1Par 17,24
-ho axí com tu has dit. 24 Lo teu nom astiga e sia axelsat perdurablament, e
1Par 22,7
astat que yo adificàs una cassa al nom del meu Déu, 8 mas nostro Senyor ha
1Par 22,8
tu no poràs adificar la casa al meu nom, car tu has ascanpada molta sanch
1Par 22,10
10 E ell adificarà casa al meu nom e serà a mi an fill e yo seré a ell an
1Par 22,19
e an la casa qui és adificada al nom de nostro Senyor. 23,Tit 1 Donchs
1Par 23,13
la sua custuma, e que beneýs lo nom de ell perdurablament. 14 E los fills
1Par 26,6
beneý aquell. 6 E son fill per nom Samaÿas hach fills e fóran prebots de
1Par 26,25
frara Aliàtzer, qui hac un fill per nom Rabià, e Asaÿas fo fill de Rabià, e
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1Par 27,4
mes, e havia aprés si un altra per
1Par 28,3
“Tu no adificaràs la casa al meu
1Par 29,13
a tu e louam lo teu nobla
1Par 29,16
casa ne sia adificada al teu sant
1Par 22,5
Senyor deu éser aytall que ella sia
1Par 11,24
fill de Yoadè, qui era lo pus
1Par 1,10
Sabba e Dedan. 10 E Hus engenrà
1Par 8,38
38 E Asell hac VI fills per los
1Par 12,31
hi hach XVIII mília, tots per lurs
1Par 14,4
fills e files. 4 Aquests són los
1Par 7,5
hòmens per combatre i éran per
1Par 7,7
molt forts per conbatra e lo
1Par 7,11
éran molt forts hòmens, e éran per
1Par 12,22
per aydar dentrò que fo fet gran
1Par 21,5
en Jerusalem, 5 e donà a Deviu lo
1Par 22,14
que no pot éser comptat, cor lo
1Par 23,24
prínceps per lur orda e per lo
1Par 21,6
hòmens conbatadors. 6 Mas ell no
1Par 5,7
frares e tota la perentia qui era
1Par 27,23
de Israell. 23 E Daviu no volch
1Par 27,24
de Servià, hac ells comensats a
1Par 7,2
cases e per las lurs cognacions; e
1Par 21,1 de Israell e ascomoch Daviu que ell
1Par 21,17
aquell qui mané que lo pobla fos
1Par 5,17
seus. 17 E tots aquests fóran
1Par 7,9
E los prínceps dels linatges fóran
1Par 21,2
als prínceps dels pobles: –Anats e
1Par 22,16
an ferra, los quals no porían éser
1Par 23,3
Leví. 3 E los fills de Leví fóran
1Par 23,14 fills de Moysès, home de Déu, fóran
1Par 27,24
nonbre de aquells qui éran astats
1Par 4,27
la sua perentia no poch bastar al
1Par 7,40
e molt forts duchs de duchs. Lo
1Par 9,26
fills de Leví fou comenat tot lo
1Par 9,28
tots los vaxells éran guardats per
1Par 11,11
fills de Israell. 11 E aquest és lo
1Par 12,23
com host de Déu. 23 Aquest és lo
1Par 16,19 Jatsia açò que ells fosen pochs per
1Par 21,2
Bersabe entrò a Dan, e aportats lo
1Par 21,5
fills d’Israell). E fou trobat per
1Par 22,3
molt gran pes de aram meyns de
1Par 23,27
vaxells e a ministrar. 27 Cor lo
1Par 23,31
les altres sollemnitats, segons lo
1Par 25,1
ab saltiris e ab cenbes segons lur
1Par 25,7
rey, Asaf e Yditun e Haman. 7 E lo
1Par 27,1
1 Los fills de Israel, segons lur
1Par 27,24
los fills de Israell, e per açò lo
1Par 11,37 Ahià feló 37 e Hasray de Carmell; e
1Par 2,4
4 E él angenrà de Tamar, qui era se
1Par 7,28
fo an Batel ab lurs fills, e
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nom Machelloth, lo qual governava una
nom, per ço com tu ést astat hom
nom. 14 Qui són yo e qual és lo meu pobla
nom, és de la tua mà e totes las coses són
nomenada en totes les regions. Donchs, yo
nomenat entre tres molt forts. 25 I ell
Nomroch, e aquest comensà a éser poderós
noms dels quals fóran Ezericham, Bocrú,
noms, e vengéran per açò que faesen Daviu
noms dells fills qui nasquéran a ell an
nonbra LXXXVII mília. 6 Los fills de
nonbra de ells fóran XXII mília XXXIII
nonbra de XVII mília e CC, e axíran a
nonbra, axí com host de Déu. 23 Aquest és
nonbra de aquells (ço és, dels fills d’
nonbra és vensut per granea. Yo he
nonbra de tots los caps qui fèyan les
nonbrà los fills de Leví ne de Bengamín,
nonbrada per conpayes sues havían per
nonbrar aquells de XX anys an aval, per ço
nonbrar e ancara no havia complit sobre
nonbràran del trip de Tollà en los dies de
nonbràs los fills de Israell. 2 E Daviu
nonbrat? Yo són aquell qui he peccat, yo
nonbrats en los dies de Johatan, rey de
nonbrats per lurs compayes e fóran molt
nonbrats lo pobla, de Bersabe entrò a Dan,
nonbrats. Donchs leve’t e fé, e nostro
nonbrats de XX anys an amunt, e fóran
nonbrats an lo trip de Leví. 15 Los fills
nonbrats no fo aportat an los ascrits del
nonbre dels fills de Judà. 28 E habitàran
nonbre de aquells qui éran covinents a
nonbre dels portés, e éran sobra ells e
nonbre e hom los prenia de ells a comta.
nonbre dells forts hòmens de Daviu:
nonbre dels prínceps de la host qui
nonbre e que los seus leuradors fosen
nonbre a mi que yo·ll sàpia. 3 E Joab
nonbre de mill mília e C mília hòmens
nonbre, 4 e los futs de cedre, qui no
nonbre dels fills de Leví serà comtat de
nonbre e segons los sacrificis de cascuna
nonbre. E servían a aquell offici que era
nonbre de aquests ab lurs frares qui
nonbre, qui fóran prínceps de compayas e
nonbre de aquells qui éran astats nonbrats
Nooray, fill de Asrabay; 38 e Joell, frare
nora, Zàram e Fares. E axí fóran los fils
Noran astech envers la part de orient e
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e an Tolach 30 e an Batuell e an
axí com fou al comensament, con
“O, Déu nostro salvador, salva
13 Donchs conforte’t e combatamben bé ix de nostro Senyor Déus,
per ço que ells sían ajustats a
ajustats a nós, 3 e que tornem a
la archa de nostro Senyor Déus, cor
hy érats vós presens, e per ço com
ço com nós fèyem cosa qui no era a
deliure’ns de les gens, per ço que
Déu sinó tu, de tots aquells que
que lo Senyor nostro Déu és ab
nostro Déu és ab nós e ha donat a
13 Donchs, Senyor nostro Déu,
són yo e qual és lo meu pobla que
Totes aquestes coses són tuas e
Déu, tota aquesta abundància que
an Habron, e digéran a Deviu:
entre XXX prínceps, e dix a Daviu:
que havem preses de la tua mà. 15
a Saüll, son senyor, ab perill de
aquells que nós havem oyits de les
tots nostros anemichs en les
de Abram e de Ysach e de Ysrael,
E Her era lo magor e fou mal devant
volràs que negun mal venga a mi. E
22 E fo fort gran batalla de
los déus del pobla, la qual cosa
Senyor Déus los havia vedada. 26 E
e usà de l’ofici en la cassa de
angendrà Josadech. 15 Et, com
sobra los cantós de la cassa de
tot lo ministeri del tebernacle de
e cremaven ensens sobre l’altar de
sante sentorum, per ço que pregasen
de Antitop, bisba de la casa de
en la obra del servey en la casa de
son die le antrada dels alberchs de
de Eleazar, era duch [*] devant
en les portes de la cassa de
e los tresors de la casa de
havia trespesats los menements de
14 e no hac asperance en
e remenaves lo pobla de Israel. E
E Daviu féu ab éls amistance devant
de Ysraell, segons la paraula de
9 E David profitava e crexia, e
beura, anans sacrificà aquela a
Saüll an ell, segons la paraula de
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Normàs e an Sicalech 31 e an Betmarchabet
nos ferí, per ço con no hy érats vós
nos [*] e deliure’ns de les gens, per ço
nos baronilment per lo nostro pobla e per
nós tremetam a tots nostros frares qui són
nós, 3 e que tornem a nós la archa de
nós la archa de nostro Senyor Déus, cor
nós no demenam aquella ne requesim an lo
nós fèyem cosa qui no era a nós leguda. 14
nós leguda. 14 Donchs los preveres e los
nós confesem al teu sant nom e que·ns
nós havem oyits de les nostres orelles. 21
nós e ha donat a nós repòs de totes parts
nós repòs de totes parts e ha liurats tots
nós confesarem a tu e louam lo teu nobla
nós puscam a tu prometra totes aquestes
nós havem donades a tu aquelles coses que
nós havem aparalada, que casa ne sia
–Nós som ton os e te carn. 2 E hir e anans
–Nós som teus e yo, fill de Ysay, pau sia
Nós som astranys devant tu e viandans, axí
nostra cap. 20 Donchs, com ell se’n fo
nostres orelles. 21 E qual altra és axí
nostres mans, e que tota la terra és
nostres paras, tu guarda perdurablament
nostro Senyor Déus, i él aucís-lo. 4 E
nostro Senyor ohí-lo de la oració de què
nostro Senyor Déus, e nefràran-ne molts
nostro Senyor Déus los havia vedada. 26 E
nostro Senyor ascomoch l’asperit de Ful,
nostro Senyor Déus, la qual féu Selamó en
nostro Senyor transmudà per las mans de
nostro Senyor Déus, depuys que li hagéran
nostro Senyor Déus. 49 E Aron e sos fills
nostro Senyor, un sa feya lo holocaust
nostro Senyor Déus per lo pobla de Israel,
nostro Senyor. 12 E Adayà, fill de Joadem,
nostro Senyor. 14 Dels fills de Leví fo
nostro Senyor. 20 E Finès, fill de
nostro Senyor. 21 E Zacarias, fill de
nostro Senyor e an lo tebernacle, cascú
nostro Senyor, 27 [*] per obrir las portes
nostro Senyor, lo qual li havia menat e
nostro Senyor, per la qual cosa ell lo
nostro Senyor dix a tu: “Tu pexeràs lo meu
nostro Senyor e ells untàran aquell en rey
nostro Senyor, le qual ell dix per la
nostro Senyor era ab ell. 10 Aquests són
nostro Senyor 19 e dix: –Ya Déus no ulla
nostro Senyor. 24 Los fills de Judà, qui
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1Par 13,6
1Par 13,7
1Par 13,8
1Par 13,10
1Par 13,10
1Par 13,11
1Par 13,12
1Par 13,12
1Par 13,14
1Par 14,2
1Par 14,10
1Par 14,10
1Par 14,14
1Par 14,14
1Par 14,17
1Par 15,2
1Par 15,12
1Par 15,14
1Par 15,15
1Par 15,15
1Par 15,24
1Par 15,25
1Par 15,26
1Par 15,28
1Par 15,29
1Par 16,1
1Par 16,2
1Par 16,4
1Par 16,6
1Par 16,6
1Par 16,7
1Par 16,8
1Par 16,10
1Par 16,11
1Par 16,14
1Par 16,23
1Par 16,25
1Par 16,26
1Par 16,28
1Par 16,29
1Par 16,29
1Par 16,33
1Par 16,34
1Par 16,35
1Par 16,36
1Par 16,37
1Par 16,37
1Par 16,39
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la paraula que yo dich ben bé ix de
3 e que tornem a nós la archa de
que aportasen d’equèn la archa de
E ells posàran, donchs, la archa de
Daviu e tot lo pobla jugaven denant
un poch anclinada la archa. 10 E
de Déu, e axí ell morí aquí denant
fo molt trist Daviu, per ço cor
dia de huy. 12 E lavors Daviu temé
me’n pusch yo portar la archa de
de Geth 14 [*] per tres mesos, e
ell una cassa. 2 E Daviu conech que
10 E Daviu demenà de consell
liureràs tu aquells an la mia mà? E
val. 14 E Daviu demenà de consell
nostro Senyor altra vegada, e
aspandit per totes las regions, e
per los fills de Levý, los quals
frares e aportats la archa de
per ço que aportasen la archa de
fills de Leví aportàran la archa de
havia menat, segons la paraula de
ab tronpes devant la archa de
portar la archa de la amistance de
la archa de la amistance de
de Leví, qui aportaven la archa de
E com l’archa de la amistance de
sacrificis e oferenes denant
ell beneý lo pobla en lo nom de
4 E astablí, denant la archa de
devant l’archa de la amistance de
amistance de nostro Senyor e devant
Asaph e sos frares per confesar a
a nostro Senyor: 8 «Confesats a
nom, lo cor de aquells qui quéran
nostro Senyor se alegra. 11 Quirets
seus alets. 14 Cor ell és lo Senyor
23 «Cantats, terra, cantats a
pobles les sues meravellas, 25 cor
dels pobles són falses ýdoles, e
28 O, companyas de pobla, donats a
glòria e menement! 29 E donats a
e venits denant ell, e ahorats
louaran los futs de la landa denant
jutgar la terra.» 34 «Comfesats a
an lo setgla, 35 e deyts: “O, Déu
en los teus dictats. 36 Beneÿt sia
ell lexà aquí devant la archa de
ells ministrasen devant la archa de
e sos frares devant la archa de

SEVILLA: 1PAR

nostro Senyor Déus, nós tremetam a tots
nostro Senyor Déus, cor nós no demenam
nostro Senyor Déu qui seu sobre Xerobín,
nostro Senyor Déus sobra una carreta nova
nostro Senyor Déus en tota lur virtut en
nostro Senyor fo fortment irat contra Ozà
nostro Senyor. 11 E lavòs fo molt trist
nostro Senyor havia departit Ozà, e apelà
nostro Senyor, e dix: «An qual manera me
nostro Senyor?» 13 E per aquesta rahó él
nostro Senyor beneý la sua cassa e totes
nostro Senyor havia confermat ell an rey
nostro Senyor e dix: –Iré yo contra los
nostro Senyor dix-li: –Vé-hy, cor yo
nostro Senyor altra vegada, e nostro
nostro Senyor dix a Daviu: –Tu no hy iràs
nostro Senyor féu ell éser tamut sobra
nostro Senyor elegí per portar aquella e
nostro Senyor Déu de Israell al loch qui
nostro Senyor Déus de Israel, 15 on los
nostro Senyor Déus de Israell, axí com
nostro Senyor, en los musclos ab perxes.
nostro Senyor, e Obededom e Camians éran
nostro Senyor de la casa de Obededon ab
nostro Senyor, sacrificàran VII taurs e
nostro Senyor ab gran alegria, e ab so de
nostro Senyor fo vengude tro an la ciutat
nostro Senyor plaens. 2 E com Daviu hac
nostro Senyor, 3 e departí a tots, aytenbé
nostro Senyor, dells levites qui
nostro Senyor e devant nostro Senyor. 7 En
nostro Senyor. 7 En aquel die féu Daviu
nostro Senyor: 8 «Confesats a nostro Senyor
nostro Senyor e apellats lo seu nom e fets
nostro Senyor se alegra. 11 Quirets nostro
nostro Senyor e la sua virtut, querets la
nostro Déu, los seus jutgamens són an tota
nostro Senyor, e anunciats de die lo seu
nostro Senyor és gran, e molt loable, e
nostro Senyor féu los cells. 27 Confeció e
nostro Senyor glòria e menement! 29 E
nostro Senyor glòria al seu nom, levats
nostro Senyor en la santa belesa. 30 Tota
nostro Senyor, cor ell és vengut jutgar
nostro Senyor, cor ell és bo, cor la sua
nostro salvador, salva nos [*] e deliure
nostro Senyor Déus de Israell
nostro Senyor Asaph e sos frares, per ço
nostro Senyor contínuament tots dies,
nostro Senyor en un alt loch qui era an
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1Par 16,40
Gabeon, 40 per oferir sacrificis a
1Par 16,40
cosas qui són ascrites en la lig de
1Par 16,41
cascú per son nom, a confesar
1Par 17,1
la casa de cedre e la archa [*] de
1Par 17,2
les cosses qui són an ton cor, cor
1Par 17,3
nostro Senyor és ab tu. 3 Donchs
1Par 17,10
’t a tu que adificarà a tu una casa
1Par 17,16
Daviu fos vengut e astegés devant
1Par 18,6
servís a ell e que li donàs dons. E
1Par 18,11
11 E lo rey Daviu consegrà a
1Par 18,13
sí que Idomeya serví Daviu. E
1Par 19,12
yo seré a tu en defeniment per lo
1Par 19,13 e combatam-nos baronilment per lo
1Par 19,13
nostro pobla e per las ciutats de
1Par 19,13
e per las ciutats de nostro Déus, e
1Par 21,7
que ell havia manada desplach a
1Par 21,8
pobla de Israell. 8 E Daviu dix a
1Par 21,9
cor yo he obrat molt folament. 9 E
1Par 21,12
en la tua terra e que l’àngell de
1Par 21,13 val a mi que yo caga en les mans de
1Par 21,14 an les mans dels hòmens. 14 Donchs
1Par 21,15 de Israell LXX mília persones. 15 E
1Par 21,15
e dementra que ell la destrovia,
1Par 21,15
avant la tua mà. E l’àngell de
1Par 21,16
lavà los ulls e vehé l’àngell de
1Par 21,17
de salicis. 17 E dix Daviu a
1Par 21,18
no sia pas ferit. 18 E l’àngell de
1Par 21,18
Daviu anàs e que bastís un altar a
1Par 21,19 a ell per manement de la paraula de
1Par 21,22 que yo adifich en aquela un altar a
1Par 21,26
pes. 26 E adificà aquí un altar a
1Par 21,26
holocausts e sacrificis; e apellà
1Par 21,27
lo altar del sacrifici. 27 E lavors
1Par 21,28
mentinent que Daviu hac vist que
1Par 21,29
sacrificis. 29 E lo tebernacle de
1Par 21,30
poch anar a l’altar per pregar a
1Par 21,30
él veé lo coltell de l’àngell de
1Par 22,1 1 Daviu dix: –Aquesta és la casa de
1Par 22,2
les pulisen, enaxí que la casa de
1Par 22,5
la qual yo ull qui sia adificada a
1Par 22,8 una cassa al nom del meu Déu, 8 mas
1Par 22,11
11 Donchs, mon fill,
1Par 22,13
e los menements, los quals
1Par 22,14
las despeses de la casa de
1Par 22,16
nonbrats. Donchs leve’t e fé, e
1Par 22,18
vehets so –dix ell–, que lo Senyor
1Par 22,18
tota la terra és sotsmesa denant
1Par 22,19
vos e adificats santuari al Senyor
1Par 22,19
enaxí la archa de la amistanse de
1Par 22,19
e los vaxells qui són sagrats a
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nostro Senyor sobre l’altar de l’
nostro Senyor, la qual ell menà al pobla
nostro Senyor, cor la misericòrdia sua és
nostro Senyor és desots las pells. 2 E
nostro Senyor és ab tu. 3 Donchs nostro
nostro Senyor parlà aquela nit a Natan e
nostro Senyor. 11 E com tu hauràs complits
nostro Senyor, él dix: –O, Senyor Déus, e
nostro Senyor ajudà a aquell en totes les
nostro Senyor tots los vaxells de l’aur e
nostro Senyor salvà Daviu en totes les
nostro pobla. 13 Donchs conforte’t e
nostro pobla e per las ciutats de nostro
nostro Déus, e nostro Senyor fase a aquell
nostro Senyor fase a aquell so qui és bo
nostro Senyor, per què ell ferí lo pobla
nostro Senyor: –Yo he peccat trop
nostro Senyor parlà a Gaad lo vaent [*], e
nostro Senyor aucia los fills de Israell
nostro Senyor, per ço com les sues
nostro Senyor tremès pastilència sobra tot
nostro Senyor tramès son àngell an
nostro Senyor ho vehé e hac mercè sobra la
nostro Senyor estava prop la era de Ornan
nostro Senyor qui astava entra lo sell e
nostro Senyor: –O, Senyor, e són yo
nostro Senyor menà a Gaad que ell dixés a
nostro Senyor en la erra de Ornan jebuseu.
nostro Senyor. 20 E com Ornan hac regardat
nostro Senyor, anaxí anperò que tu·n
nostro Senyor e oferí holocausts e
nostro Senyor e ell axoyí aquell an foch,
nostro Senyor menà a l’àngell que ell
nostro Senyor hac ell axoyit en la era de
nostro Senyor que Moysès havia fet e [*]
nostro Senyor, cor ell era astat
nostro Senyor. 22,Tit 1 Daviu dix:
nostro Senyor, aquest altar és an
nostro Senyor fos adificada. 3 Per què
nostro Senyor deu éser aytall que ella sia
nostro Senyor ha parlat ab mi e dit: “Tu
nostro Senyor sia ab tu e hages tot bé e
nostro [*] menà a Moysès que ell los
nostro Senyor, C mília talens d’aur e mil
nostro Senyor serà ab tu. 17 Donchs Daviu
nostro Déu és ab nós e ha donat a nós
nostro Senyor e denant lo seu pobla. 19
nostro Déu, enaxí la archa de la amistanse
nostro Senyor hi sia dedins mesa e los
nostro Senyor seran mesos an la archa e an
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1Par 22,19
la casa qui és adificada al nom de
1Par 23,4
an lo servey de la casa de
1Par 23,5
portés e atretans qui cantàvan a
1Par 23,13
e que cremàs ansens a
1Par 23,24
les obres del servei de la casa de
1Par 23,28 de Aron en lo servey de la cassa de
1Par 23,28
les obres del servey del templa de
1Par 23,30
al matí a confesar e a cantar a
1Par 23,31
dels sacrificis de la casa de
1Par 23,31 de cascuna cosa contínuament devant
1Par 23,32
que ells administren en la casa de
1Par 25,3
cantaven [*], comfesans e louans
1Par 25,6
para per cantar an lur templa de
1Par 25,6
an rautes e an servey de la casa de
1Par 25,7
frares qui ansenyaven lo cant de
1Par 26,5
fo lo VII, e Poŀlathí lo VIII; e
1Par 26,12
qui administrasen en la cassa de
1Par 26,20
sobra los tressaus de la casa de
1Par 26,22
sobra los tresaurs de la casa de
1Par 26,27
e fóran sobra la vaxella de
1Par 26,30
ponent, en totes les obres de
1Par 27,23
de XX anys an aval, per ço con
1Par 28,2
Yo·m perpencé que adificàs casa a
1Par 28,2
astegés la archa de la amistance de
1Par 28,2
Senyor e lo siti dels peus de
1Par 28,5
sobre tot lo pobla de Ysrael. 5 E
1Par 28,5
ell sega an la cadira del regna de
1Par 28,8
e ascrutats tots los menements de
1Par 28,9
cor e de volenterós coratga, cor
1Par 28,10
10 Donchs, per ço com
1Par 28,12
en los tresaurs de la casa de
1Par 28,13
en totes les obres de la casa de
1Par 28,13
e an tots los vaxells del templa de
1Par 28,18
la archa de la amistance de
1Par 28,19
eles vengéran a mi de la mà de
1Par 28,20
la obra del servey de la casa de
1Par 28,21
la obra del servey de la casa de
1Par 29,5
huy se mà e ofira ço que volrà a
1Par 29,8
les donàran en lo tresaur de [*]
1Par 29,9
bon grat, cor ells oferían aquels a
1Par 29,10
de molt gran goix. 10 E beneý
1Par 29,10
ést tu, Senyor, Déu de Israel
1Par 29,13
de totes coses. 13 Donchs, Senyor
1Par 29,16 hy ha neguna aturada. 16 O, Senyor
1Par 29,20 moltitut e dix: –Beneÿts lo Senyor
1Par 29,21
rey. 21 E sacrificaren sacrificis a
1Par 29,22 die ells mengàran e bagéran devant
1Par 29,22
donchs ells untàran príncep a
1Par 29,23 23 E Salomó sech sobra la cadira de
1Par 29,25
-se al rey Salamó. 25 Donchs,

SEVILLA: 1PAR

nostro Senyor. 23,Tit 1 Donchs Daviu fo
nostro Senyor XXIIII mília, e hac-n’hi
nostro Senyor ab òrgens, los quals Daviu
nostro Senyor segons la sua custuma, e que
nostro Senyor de XX anys an amunt. 25 E
nostro Senyor, en los vestiments, en les
nostro Senyor. 29 E los preveras seran
nostro Senyor e atresí al vespra, 31
nostro Senyor, com an los disaptes e an
nostro Senyor. 32 E guarden les
nostro Senyor. 24,Tit 1 Aquestes parts
nostro Senyor Déu. 4 E los fills de Heman
nostro Senyor; e ells éran depertits en
nostro Senyor e de prop lo rey, Asaf e
nostro Senyor, ço és a seber, tots los
nostro Senyor beneý aquell. 6 E son fill
nostro Senyor, axí com lurs frares. 13
nostro Senyor e sobra los vaxells dells
nostro Senyor, 23 e fóran sobra los fills
nostro Senyor. 28 Totes aquestes coses
nostro Senyor e an lo servey del rey. 31 E
nostro Senyor havia dit que ell
nostro Senyor, en la qual astegés la archa
nostro Senyor e lo siti dels peus de
nostro Déu. E yo he aparalades totes las
nostro Senyor ha donats a mi molts fills;
nostro Senyor sobra lo pobla de Israel. 6
nostro Senyor Déus, per ço que vós
nostro Senyor ansercha e sab tots los cors
nostro Senyor ha elet tu per ço que
nostro Senyor e an los tresaus dels sants.
nostro Senyor e an tots los vaxells del
nostro Senyor, 14 per pes d’aur per
nostro Senyor. 19 «Totes aquestes coses
nostro Senyor ascrites, per ço que yo
nostro Senyor. 21 Vet que los departimens
nostro Senyor seran ab tu e són aparalats.
nostro Senyor. 6 Los prínceps de les
nostro Senyor per la mà de Jaiel de
nostro Senyor ab lur cor; e lo rey Daviu
nostro Senyor devant tota la moltitut e
nostro para, sens comensament e sens fi.
nostro Déu, nós confesarem a tu e louam lo
nostro Déu, tota aquesta abundància que
nostro Déu. Donchs tota la moltitut beneý
nostro Senyor e l’endemà éls oferíran
nostro Senyor ab gran alegre, e untàran la
nostro Senyor e untàran Sadoch an bisba.
nostro Senyor axí com a rey per Daviu, son
nostro Senyor axelsà Salomó sobre tot lo
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1Par 14,11
1Par 16,31
1Par 21,3
1Par 21,10
1Par 21,11
1Par 22,12
1Par 23,25
1Par 29,1
1Par 12,17
1Par 13,2
1Par 22,18
1Par 29,15
1Par 29,15
1Par 18,15
1Par 12,12
1Par 13,7
1Par 9,32
1Par 15,13
1Par 16,35
1Par 16,35
1Par 19,15
1Par 17,20
1Par 7,27
1Par 21,12
1Par 21,12
1Par 21,12
1Par 29,30
1Par 29,30
1Par 16,28
1Par 16,35
1Par 17,16
1Par 17,20
1Par 21,17
1Par 21,17
1Par 28,2
1Par 29,16
1Par 29,23
1Par 8,38
1Par 12,9
1Par 9,16
1Par 15,21
1Par 15,24
1Par 16,5
1Par 16,38
1Par 13,13
1Par 15,25
1Par 7,3
1Par 26,7
1Par 16,38
1Par 26,4
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Rafaÿm, Daviu los vencé aquí e dix:
terra e dígan [*] les generacions:
que yo·ll sàpia. 3 E Joab respòs:
dix a ell: 10 –Vé e diges a Daviu:
fo vengut a Daviu, ell dix a ell:
axí com ell ho ha parlat de tu. 12
XX anys an amunt. 25 E Daviu dix:
parlà a tota la multitut e dix:
peccat en les mies mans, lo Déu de
Senyor Déus, nós tremetam a tots
de totes parts e ha liurats tots
devant tu e viandans, axí com los
axí com los nostros pares; los
fill de Aliüd, era sobra los
set, 12 Joan lo vuit e Elzedap lo
Senyor Déus sobra una carreta
del santificament e aperalaven pans
a ella aparalat, 13 per ço que no
nós confesem al teu sant nom e que
salvador, salva nos [*] e deliure
atresí a Abisay, son frare, e
conegudes. 20 O, Senyor, no és
angenrà Elizamà, 27 del qual nasch
la una, aquella que volràs: 12
III anys haurà fam en la tua terra,
tu los teus anemichs e tu fugiràs,
e del temps que pasàran desots ell,
pasàran desots ell, o en Israell
e goix són en lo seu loch. 28
és an lo setgla, 35 e deyts:
devant nostro Senyor, él dix:
meravelles fosen conegudes. 20
17 E dix Daviu a nostro Senyor:
Mas, què ha perservit aquest pobla?
fo levat e astech an peus, él dix:
terra e no hy ha neguna aturada. 16
plach, e tot lo pobla de Israell
Ezericham, Bocrú, Ysmaell, Sarià,
muntayas. 9 E Èser era príncep e
fill de Sechrí, fill de Azaph; 16 e
E Matatias e Elifalu e Macenias e
devant la archa de nostro Senyor, e
e Machachias e Eliap e Beneÿas e
per son die. 38 E astablí portés
Daviu, anans la mès en la casa de
de nostro Senyor de la casa de
nasquéran aquests: Michaell e
de Samaÿas fóran Othim e Rafael e
e sos frares e fóran LXVIII. E
Elmasay fo lo VII. 4 E los fills de
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–Nostro Senyor ha departits los meus
“Nostro Senyor regnerà.” 32 [*] la mar
–Nostro Senyor crescha lo teu pobla més an
“Nostro Senyor diu açò: ‘Yo do a tu lesta
–Nostro Senyor diu açò: “Tu alig de tres
Nostro Senyor do a tu saviesa e seny, que
–Nostro Senyor Déus ha dat repòs al seu
–Nostro Senyor ha elet Salamó, mon fill,
nostros pares ho vege e ho jutge. 18 E
nostros frares qui són romasos en totes
nostros anemichs en les nostres mans, e
nostros pares; los nostros dies són axí
nostros dies són axí com a onbra sobra
notaris. 16 E Sadoch, fill de Achitop, e
nou 13 e Jeremias lo deu, Abachamà lo
nova de la casa de Aminadap, e Ozà e sos
novells cascun disapte. 33 Aquests són los
·ns asdevenga axí com fou al comensament,
·ns alegrem en los teus dictats. 36 Beneÿt
’ns de les gens, per ço que nós confesem
·ntràran-se’n an la ciutat, e Joab se
nul hom senblant a tu, e no és altre Déu
Num, lo qual hac Josuè, son fill. 28 E la
o que III anys haurà fam en la tua terra,
o tres mesos ancalseran tu los teus
o per cert III dies haurà pestilència e
o en Israell o an tots los regnes de les
o an tots los regnes de les terres.
O, companyas de pobla, donats a nostro
“O, Déu nostro salvador, salva nos [*] e
–O, Senyor Déus, e què són yo, qual és la
O, Senyor, no és nul hom senblant a tu, e
–O, Senyor, e són yo aquell, donchs,
O, Senyor, yo·t prech que la tua mà se
–O, mos frares e mon pobla, oyits mi! Yo
O, Senyor nostro Déu, tota aquesta
obaiý a ell. 24 E tots los prínceps e tots
Obdià, Hanan. Tots aquests fóran fills de
Obdias lo segon, Aliap lo ters, 10 e
Obdies, fill de Semeý, fill de Galaal,
Obededom e Yoel e Zezan cantaven ab lurs
Obededom e Camians éran portés de la
Obededom [*] sobra lo cant del saltiri e
Obededom e sos frares e fóran LXVIII. E
Obededon de Geth 14 [*] per tres mesos, e
Obededon ab gran alegria. 26 E com oÿsen
Obedià e Joell e Josià; aquests V fóran
Obediel e Zabell; lurs frares fóran hòmens
Obedodom, fill de Edithun, e Hozà. 39 E
Obedom: Samaÿas fo lo primer engenrat, e
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1Par 26,8
8 Tots aquests fóran dels fils de Obedom; ells e lurs fills e lurs frares
1Par 26,8
hòmens a servir, e fóran LXXII de Obedon. 9 E los fills de Masamias e lurs
1Par 2,12
angendrà Baós, 12 Baós engendrà Obet, Obet angendrà Ysay, 13 Ysay angendrà
1Par 2,12
Baós, 12 Baós engendrà Obet, Obet angendrà Ysay, 13 Ysay angendrà
1Par 2,37
angenrà Ophilal, Ofilal angendrà Obet, 38 Obet angendrà Hieu, Hieu angendrà
1Par 2,38
Ophilal, Ofilal angendrà Obet, 38 Obet angendrà Hieu, Hieu angendrà Azarias,
1Par 6,49
lo altar de la timiama en tota la obra e en tot quant era obs al sante
1Par 9,13 LXX e havían molt gran forsa en la obra del servey en la casa de nostro
1Par 22,15
savis de totes arts per fer tota obra 16 en aur e an argent e an aram e an
1Par 28,20 dentrò que tu hages acabade tota la obra del servey de la casa de nostro
1Par 28,21
e dels fills de Leví en tota la obra del servey de la casa de nostro
1Par 29,1
qui és ancara infant e tenra, e la obra és gran e la habitació no és pas
1Par 29,5 del templa, 5 an qualque loch haurà obra d’aur e là on haurà obra de argent,
1Par 29,5
haurà obra d’aur e là on haurà obra de argent, que totes las obres qui
1Par 21,8
lo peccat de ton serfs, cor yo he obrat molt folament. 9 E nostro Senyor
1Par 4,21
de la casa de aquells qui obraven bis, drap de lin prim, en la casa
1Par 9,19
Corè, qui foren guardes sobre les obres del servey e guardes sobre los
1Par 11,22
fort, lo qual havia fetes moltes obres en Capsael. Él aucís dos hòmens, ço
1Par 16,4
hagesen remembrament de les sues obres, e qui glorificasen e louasen lo
1Par 23,24
de tots los caps qui fèyan les obres del servei de la casa de nostro
1Par 23,28
e an lo sentuari e an totes les obres del servey del templa de nostro
1Par 26,29
Isaart, e sos fills éran sobre les obres qui·s fèyan sobra la part de defora
1Par 26,30
la part devers ponent, en totes les obres de nostro Senyor e an lo servey del
1Par 27,26
Ozií, fill de Chelup, era sobra las obres groses e sobre los leuradós qui
1Par 28,13
e dels fills de Leví en totes les obres de la casa de nostro Senyor e an
1Par 28,14
la diversitat dels vaxells e de les obres. 15 E donà aur per mesura als
1Par 28,19
per ço que yo antenés totes les obres de l’axemplar.» 20 E Daviu dix a
1Par 29,5
haurà obra de argent, que totes las obres qui seran aquí sían fetes de argent
1Par 9,27
casa de nostro Senyor, 27 [*] per obrir las portes al matí com seria temps.
1Par 6,49
en tota la obra e en tot quant era obs al sante sentorum, per ço que pregasen
1Par 17,21
aquella, per ço que·n fahés a sos obs pobla, e gità per la sua grenea e per
1Par 18,4
dels quals ell astogà a sos obs C carros. 5 E los sirienchs de Damasch
1Par 19,6
tallens d’ergent per logar a lur obs de Masopotònia e de Síria e de Maachà
1Par 28,16
16 E donà-li a mesura aur a obs de la taule de preposició, e atresí li
1Par 23,32
e la costuma del sentuari e la observació dels fills de Aron, lurs
1Par 23,32
nostro Senyor. 32 E guarden les observacions del tebernacle de la
1Par 21,4
val més que la paraula de Joab, e obtench açò. E com Joab axí defora,
1Par 7,28
de orient e Gàser astech envers occident, e sos fills astegéran en Sincèn
1Par 3,11
angendrà Joram, Joram angendrà Occusimà, Occusimà engendrà Johàs. 12 E
1Par 3,11
Joram, Joram angendrà Occusimà, Occusimà engendrà Johàs. 12 E Amasias,
1Par 3,20
Solomit, lur germana; 20 Habasan, Ochol, Barathían, Hasadíam, Josab-Hèsed, e
1Par 20,5
en la qual fou lo fill de Odach, fill de Salt, betlemites, e aucís
1Par 6,21
de Sammà, 21 Semmà fou para de Odó, Odó fou para de Azara, Azara fou para
1Par 6,21 Sammà, 21 Semmà fou para de Odó, Odó fou para de Azara, Azara fou para de
1Par 29,5
les mans dels mestres. E si algú hi ofer de grat, él complescha huy se mà e
1Par 23,31
atresí al vespra, 31 aytenbé an la oferena dels sacrificis de la casa de
1Par 16,1
aparalat, e oferíran sacrificis e oferenes denant nostro Senyor plaens. 2 E
1Par 21,26
aquí un altar a nostro Senyor e oferí holocausts e sacrificis; e apellà
1Par 29,9
prometían vot de bon grat, cor ells oferían aquels a nostro Senyor ab lur cor;
1Par 16,2
2 E com Daviu hac complits d’ oferir sos holocauts e ses ofertes, ell
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alt loch qui era an Gabeon, 40 per
lo teu pobla qui és así atrobat
que Daviu havia aparalat, e
a nostro Senyor e l’endemà éls
yo no la deg a tu tolra e depuys yo
lo templa de mon Déu, lo qual yo he
d’oferir sos holocauts e ses
alegra en la simplea de mon cor, he
lur nonbre. E servían a aquell
Aquest fo prevera e usà de l’
perdurablament. 26 No serà de l’
para, e Eleatzar e Ytamar usàran de
6 e Daviu partí a ells per lurs
Sabad, 37 Sabad angenrà Ophilal,
22 Hebal, Jam, Abimael, Sabba, 23
4 ço és, III mília talens d’aur de
de grat, él complescha huy se mà e
mal venga a mi. E nostro Senyor
los hòmens de Jabès-Galath hagéran
e Pasfà e Arà. 39 Los fills de
E Balanam de Gadarith era sobra los
de brúfoll rostit e sèmola frita an
era sobre las cambres on astava l’
són veles. 23 Aquests són los
e ferina e figes e panses e viy e
Achiop e Aphàal. 12 E los fills de
e féu venir los sirienchs qui éran
Corè. 36 Eliphats engenrà Teman,
fill de Mosoŀlamot, fill de
de Amiüd, fill de Semrí, fill de
an la terra que és sol ixent, là
de Sider e de Agypta entrò alà
de nostro Senyor Déus de Israel, 15
agilló estaven IIII e [*], là
qui axían cascun mes de l’any, là
camps, e Joàs era sobre las cambres
qualque loch haurà obra d’aur e là
Sue cananita, so és a seber, Her,
havia nom Aterià, qui fo mara de
fóran Mahon, Yamín, Àchac. 28
engenrà Alaym, [*] Ebal, Sephí,
los nostros dies són axí com a
cor ells havían sostenguda gran
13 e Jeremias lo deu, Abachamà lo
angendrà Sabad, 37 Sabad angenrà
15,Tit 1 Daviu féu cases a sos
an aquella lo pes de un talent de
mi. E nostro Senyor ohí-lo de la
e astave cascú segons son
ab ells lurs frares. E an la segona
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oferir sacrificis a nostro Senyor sobre l’
oferir a tu dons ab molt gran goix. 18
oferíran sacrificis e oferenes denant
oferíran lurs holocauts, ço és a seber, M
oferís [*] agradables holocauts. 25 Donchs
ofert en lo templa de mon Déu de ço qui
ofertes, ell beneý lo pobla en lo nom de
ofertes totes aquestes coses a tu, e he
offici que era a ells asignat. 2 Dels
ofici en la cassa de nostro Senyor Déus,
ofici dels fills de Leviy que ells porten
ofici de prevera. 3 E Daviu departí
oficis, ço és a seber, Gerson e Achach e
Ofilal angendrà Obet, 38 Obet angendrà
Ofir, Hevilà, Jobam [*]. 24 E Sem angendrà
Ofir e VII mília talens de argent provat
ofira ço que volrà a nostro Senyor. 6 Los
ohí-lo de la oració de què ell pregava e
oïyt dir açò, ço és a seber, què los
Olaà foren Oret e Hanzell e Rezià. 40 Tots
olivars e sobre las figeras qui éran en
oliy. 4 E astablí, denant la archa de
oliy. 29 E Saratiar de Saran era prebost
ollés qui astaven an las plantacions e en
olliy e bous e moltons a tot abastament,
Oltàal fóran Hèber, Misam e Santach.
oltra lo flom. E Safat hi era príncep de
Omer, Sephí, Jothan, Conès, Thanà,
Omín. 13 E lurs frares fóran prínceps per
Omohirí, fill de Bonní, qui fo dells fills
on hom entra an un desert e armitatga,
on ell entrà en Mach, per ço que ell
on los fills de Leví aportàran la archa de
on era lo consell astaven dos e dos. 18 En
on era cascun era sobra XXIIII mília
on astava l’oliy. 29 E Saratiar de Saran
on haurà obra de argent, que totes las
Onam, Selà. E Her era lo magor e fou mal
Onam. 27 E los fills que Aram angendrà
Onam angendrà Semey, Jadà; Semey angendrà
Onayr. E Sebeon engenrà Ayà, Anà. E Annà
onbra sobra terra e no hy ha neguna
onta. E menà a ells que ells astegesen en
onze. 14 Aquests fóran los fills de Gat
Ophilal, Ofilal angendrà Obet, 38 Obet
ops en la ciutat de Daviu e adifichà loch
or e moltes pedres presioses e féu-na
oració de què ell pregava e donà-li so
orda en lo ministeri. 33 Aquests són
orda meséran Zacarias e Ben e Jeriel e
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1Par 23,24 compayas, e fóran prínceps per lur
1Par 24,19 a Maziam. 19 Aquestes són les lurs
1Par 25,8
meséran sorts agualment per lurs
1Par 11,13 lo camp de aquella regió era ple de
1Par 6,48
de aquests fóran levites, qui éran
1Par 11,25
tres, e Daviu posà aquell a la sua
1Par 17,25
Senyor mon Déu, has revellat a la
1Par 17,20 que nós havem oyits de les nostres
1Par 5,15
fills de Abdiell, qui fo fill de
1Par 7,39
e Arà. 39 Los fills de Olaà foren
1Par 23,5
qui cantàvan a nostro Senyor ab
1Par 15,16
ascollisen de lurs frares cantós an
1Par 7,7
7 Fills de Bella éran Escom e Ozí e
1Par 15,20 ab sembes de aram, 20 e Zacaries e
1Par 4,39
ço que anasen en Gidor dentrò a l’
1Par 6,78
de la part de Jordà qui és anvers
1Par 7,28
e Noran astech envers la part de
1Par 9,18
son dia en la porta del rey envers
1Par 12,15
fusquéran, qui éran an la part de
1Par 26,14
la sort qui era de la part devés
1Par 26,17
de Leví estaven devers la porta d’
1Par 21,23
plaga ses al pobla. 23 Lavors dix
1Par 21,15 nostro Senyor estava prop la era de
1Par 21,18
altar a nostro Senyor en la erra de
1Par 21,20 paraula de nostro Senyor. 20 E com
1Par 21,21 21 Donchs, com Daviu fo vengut a
1Par 21,21
com Daviu fo vengut a Ornan e
1Par 21,25 holocauts. 25 Donchs Daviu donà a
1Par 21,28
Senyor hac ell axoyit en la era de
1Par 11,1
e digéran a Deviu: –Nós som ton
1Par 24,27
27 E los fills de Merarí fóran
1Par 15,10 a seber, de LXXX. 10 Dels fills de
1Par 24,24
Zechinon, lo quart. 24 Lo fill de
1Par 10,12
aquells an Jabès, e soterràran los
1Par 4,14
e Mahonich. 14 Achir angendrà
1Par 12,3
fill de Asinod, e Bariachà e Ieu de
1Par 9,4
fills de Efraÿm e de Manasès. 4
1Par 26,7
Donchs, los fills de Samaÿas fóran
1Par 25,28
qui éran XII; 28 e la XXI, a
1Par 4,13 hòmens de Rahà. 13 Conès angendrà
1Par 4,13 Conès angendrà Othoniel e Sararayà.
1Par 28,8
lo pobla, e ara com lo meu Déu ho
1Par 5,21
V mília, e preséran CCC L mília
1Par 4,39
per ço que sercasen pastura a lurs
1Par 5,20 apellàran Déus con conbatían e Déus
1Par 14,8
vengéran per querer ell e, con ell
1Par 14,15
devers los parers. 15 E, com tu
1Par 14,8
8 E, com los feristeus hagéran
1Par 18,9 9 E com Tou, lo rey de Hemath, hach
1Par 19,8
a la batalla. 8 E com Daviu hac açò
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orda e per lo nonbra de tots los caps qui
órdens segons lurs serveys, con ells
órdens aytenbé lo magor com lo manor e
ordi, e lo pobla era fuyt denant los
ordonats a tot lo ministeri del tebernacle
orella. 26 E los pus forts hòmens [*]
orella de ton serfs que tu adificarias a
orelles. 21 E qual altra és axí com lo teu
Oremí, príncep de la casa en las suas
Oret e Hanzell e Rezià. 40 Tots aquests
òrgens, los quals Daviu havia fets per
orges de cant, so és a seber, en rautes e
Oriell e Germoth, Auray. Aquests fóran V
Oriell e Santamoch e Jaiell e Aní e Eliap
orient de la val, per ço que sercasen
orient, delà al trip de Rubèn, Bòzor e
orient e Gàser astech envers occident, e
orient. Aquells qui éran dels fills de
orient e devés ponent. 16 E hòmens
orient caech a Samaÿas, e la sort qui era
orient, e de la part devers agilló estaven
Ornam a Daviu: –Prin-la e lo senyor rey
Ornan jebuseu. 16 E Daviu lavà los ulls e
Ornan jebuseu. 19 Ladonchs Daviu hi anà e
Ornan hac regardat e vist l’àngell, e
Ornan e Ornan l’hac vist, ell axí a ell a
Ornan l’hac vist, ell axí a ell a carrera
Ornan per aquel loch DC sicles de argent
Ornan jebuseu, él sacrificà aquí
os e te carn. 2 E hir e anans-de-hir,
Osiam e Seení e Jacur e Hebrí. 28 E Moolí,
Osiell fo príncep Aminadap, e sos frares,
Osiell fo Michà, lo fill de Michà fo
osos de aquells an Jabès, desots un roura
Osrà; Sarachias, Johàs, para de la val
Oth; 4 e Samaÿas de Gabaon, qui era lo pus
Othei, fill de Amiüd, fill de Semrí, fill
Othim e Rafael e Obediel e Zabell; lurs
Othir e a sos fills e a sos frares, qui
Othoniel e Sararayà. Othoniel engenrà
Othoniel engenrà Hachir e Mahonich. 14
ou, vós gordats e ascrutats tots los
oveles e II mília àsens e C mília hòmens.
ovelles, 40 e atrobàran fort bones
oyí’lls, per ço com crèyan an ell. 21 E
oyí açò, ell axí a ells a carera. 9 E con
oyiràs lo so de aquell qui irà en la
oyit que Daviu era untat en rey sobre tot
oyit que Daviu havia vensuda tota la host
oyit, él hi tramès Joab ab tota la host
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1Par 17,20
tu, de tots aquells que nós havem
1Par 28,2
él dix: –O, mos frares e mon pobla,
1Par 15,26 Obededon ab gran alegria. 26 E com
1Par 8,7 Aquest transmudà aquells, e angenrà
1Par 13,7
nova de la casa de Aminadap, e
1Par 13,9 fóran venguts a la casa de Aguidon,
1Par 13,10
Senyor fo fortment irat contra
1Par 13,11 ço cor nostro Senyor havia departit
1Par 13,11 apelà aquel loch lo «Departiment de
1Par 6,29
de Lobaní. Lobaní [*] fo para de
1Par 6,30
Lobaní [*] fo para de Ozaà, 30
1Par 4,6
la altra Naarà. 6 E Naarà anfentà
1Par 27,20 de Efraÿm era príncep Ozee, fill de
1Par 27,20
los fills de Efraÿm era príncep
1Par 6,5
engendrà Bocrí, e Brocrí engendrà
1Par 6,6
Bocrí, e Brocrí engendrà Ozí. 6
1Par 7,2
2 Los fills de Tollà fóran aquests:
1Par 7,3
forts. 3 Aquests foren fills de
1Par 7,7
tres. 7 Fills de Bella éran Escom e
1Par 9,8
fill de Jereboà; e Ezelà, de
1Par 27,25
fill de Adiel, e Jonetan, fill de
1Par 4,42
Phalsias, Naarias, Raphaÿas,
1Par 6,2
aquests: Amram, Assaar, e Hebron,
1Par 25,4
de Heman fóran Bechà e Mathanià,
1Par 27,19
era príncep Jeramuth, fill de
1Par 4,35
de Sarachies, e aquest fo fill de
1Par 6,18 fills de Caath: Aram, Yzar, Hobron,
1Par 23,12
fóran Anram e Ysaach e Hebron e
1Par 27,26
les viletes e an les torres. 26 E
1Par 12,40
e Zabulon e a Naptalín aportàvan
1Par 9,31
totes les coses qui éran frites en
1Par 23,29
e sobre les coses alises e sobra la
1Par 10,4
cor ell era trop aspeventat per
1Par 21,30
era astat aspeventat de trop gran
1Par 9,16
de Alcanà, lo qual habità en los
1Par 28,12
la casa de median 12 e de tots los
1Par 16,3 hòmens com a fembres, un tortell de
1Par 9,32
Cahat, lurs frares, éran sobre los
1Par 9,32 pans del santificament e aperalaven
1Par 23,29
29 E los preveras seran sobre los
1Par 12,40
lus bous [*], e ferina e figes e
1Par 22,13
beronilment, no·t temes ne hages
1Par 28,20
’t, e fé que no·t temes ne hages
1Par 2,21
colgà’s ab la filla de Maquir,
1Par 2,23
aquests fóran fills de Machir,
1Par 2,24
muler e angendrà de aquella Assur,
1Par 2,42 Mosà, Mosà engendrà Zip e Mererà,
1Par 2,44 Jamma. 44 Jamma engendrà Sàraam,
1Par 2,49
anfentà Tàber, Taranà. 49 Aph,
1Par 2,49 Aph, para de Maddonà, engendrà Sue,
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oyits de les nostres orelles. 21 E qual
oyits mi! Yo·m perpencé que adificàs casa
oÿsen los levites qui aportaven la archa
Ozà e Abiüd. 8 E Saraim engenrà en la
Ozà e sos frares menàvan la carreta. 8 E
Ozà estès la sua mà que sostengés la
Ozà e ferí a ell, per ço cor havia tochada
Ozà, e apelà aquel loch lo «Departiment de
Ozà» dentrò an aquest present dia de huy.
Ozaà, 30 Ozaà fo para de [*] Ayà. 31
Ozaà fo para de [*] Ayà. 31 Aquests són
Ozam, Hèpher, Teman e Astarí. Aquests són
Ozazín; sobre lo mix trip de Manasès era
Ozee, fill de Ozazín; sobre lo mix trip de
Ozí. 6 Ozí angendrà Zaraÿas, Zaraÿas
Ozí angendrà Zaraÿas, Zaraÿas angenrà
Ozí, Raphayà, Jariell, Jemay, Jebsom,
Ozí: Jesrayà; e de aquests nasquéran
Ozí e Oriell e Germoth, Auray. Aquests
Ozí, fill de Mochorí; e Moseŀlam, fill de
Ozias, era sobre aquels tresaus qui éran
Oziel, qui éran fills de Jezí, 43 e
Oziel. 3 Los fills de Amran fóran aquets:
Oziel, Subuell, Jerimoth e Hananies e
Oziel; 20 sobre los fills de Efraÿm era
Oziell; 36 e Ehonay e Jocebà e Asayà e
Oziell. 19 Aquests fóran fills de Mararí:
Oziell, e fóran IIII e. 13 Los fills de
Ozií, fill de Chelup, era sobra las obres
pa sobra lurs àzans e sobre lus camells e
paeles. 32 E los fills de Cahat, lurs
paella e sobre tot pes e sobra tota
pahor. Donchs Saül pres se aspasa e lexà
pahor, cor él veé lo coltell de l’àngell
palaus de Matofat. 17 E los portés de
palaus que él se havia perpensats e de les
pan e una part de carn de brúfoll rostit e
pans del santificament e aperalaven pans
pans novells cascun disapte. 33 Aquests
pans consegrats e sobre lo sacrifici de la
panses e viy e olliy e bous e moltons a
paor. 14 Vet que yo ab la mia pobresa he
paor, cor lo Senyor mon Déu serà ab tu e
para de Galaad, e com hac LX anys prespara de Galaad. 24 E com fo mort Hesrom,
para de Tachue. 25 Ismael, qui era lo
para de Hebron. 43 E Hebron angendrà Corè,
para de Jerchaam, Ràcom angendrà Semey. 45
para de Maddonà, engendrà Sue, para de
para de Maglennà e para de Gabeà. Caleb
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1Par 2,49
engendrà Sue, para de Maglennà e
1Par 2,50
primer, engenrà de Efrata Soboal,
1Par 2,51
para de Cariatarym. 51 Salmà fo
1Par 2,51 Salmà fo para de Betleem, Harip fo
1Par 2,52
para de Betgader. 52 E [*] Sobal fo
1Par 2,54
astaholites. 54 Los fills de Salmà,
1Par 2,55
qui vengéran de la calor del
1Par 4,4
qui era lo primer angenrat [*],
1Par 4,5
[*], para de Batleem. 5 E Asur,
1Par 4,11
de Suà, angendrà Machir, qui fo
1Par 4,12
Betrafà e Phesè e Thenà, qui fo
1Par 4,14
angendrà Osrà; Sarachias, Johàs,
1Par 4,17
engenrà Mariasà, Machí e Jesbà,
1Par 4,18
Judayà, enfentà Jàrech, qui fo
1Par 4,19 de Edom, germana de Nàatam: Garmí,
1Par 4,21
de Sellà, fill de Judà: Her, qui fo
1Par 4,21
fo para de Lechà, e Laadà, qui fo
1Par 5,1
per ço com corrompé lo lit de son
1Par 6,20
lurs compayes. 20 Gerson, qui fo
1Par 6,20
qui fo para de Lobení, qui fo
1Par 6,21
fo pare de Sammà, 21 Semmà fou
1Par 6,21 21 Semmà fou para de Odó, Odó fou
1Par 6,21
Odó fou para de Azara, Azara fou
1Par 6,22
Caath: Aminadap fo son fill e fou
1Par 6,22
fill e fou para de Corrè, Corè fou
1Par 6,23
Corè fou para de Asir, 23 Asir fou
1Par 6,23 Asir fou para de Elcanà, Elcanà fou
1Par 6,23
fou para de Biasach, Abiasach fou
1Par 6,24
24 Asir, de Càath, e Càath fou
1Par 6,24
fou para de Uriell, Uriell fou
1Par 6,24
Uriell fou para de Usias, Usias fou
1Par 6,26
Ellcanà: [*] 26 [*] Sophay qui fo
1Par 6,27
qui fo para de Nàat, 27 Nàat fo
1Par 6,27 para de [*] Gereboam, Gereboham fou
1Par 6,29
fills de Merarí: Moolí, qui fo
1Par 6,29
fo para de Lobaní. Lobaní [*] fo
1Par 6,30
[*] fo para de Ozaà, 30 Ozaà fo
1Par 6,50
los fills de Aron: Eleatzar, qui fo
1Par 6,50
qui fo para de Finès; Finès fo
1Par 7,14
druda fo síria e anfentà Maquir,
1Par 7,22
posecions. 22 Donchs Efraÿm, lur
1Par 7,31
fóran Hèber e Mechiell, qui fo
1Par 12,28
e príncep de la casa de son
1Par 17,13
13 E yo seré a ell an
1Par 19,2
ab Hamon, fill de Naàs, cor son
1Par 19,2
aconortar a ell de la mort de son
1Par 19,3
tu per aconortar tu per amor de ton
1Par 21,17
contra mi e contra la casa de mon
1Par 24,2
meyns de fills anans que lur
1Par 24,19
lur costuma sots la mà de Aron,

SEVILLA: 1PAR

para de Gabeà. Caleb angendrà Axà. 50
para de Cariatarym. 51 Salmà fo para de
para de Betleem, Harip fo para de
para de Betgader. 52 E [*] Sobal fo para
para de Cariacarim, qui veya la meitat
para de Betlem, e de Neofasí, de la corona
para de Recap. 3,Tit 1 Devid angendrà
para de Batleem. 5 E Asur, para de Tachua,
para de Tachua, havia dues mulers: la una
para de Esrom. 12 Esrom angendrà Betrafà e
para de la ciutat de Naàs. Aquets són los
para de la val dels Mestres dels
para de Estamó. 18 E la sua mara, qui era
para de [*] Zochó. Zochó angendrà Uchiell,
para de Seyllà e d’Astamó, qui fo de la
para de Lechà, e Laadà, qui fo para de
para de Marazà, e les cognicions de la
para, no li donàran ço que li pertanyia
para de Lobení, qui fo para de Jòhach,
para de Jòhach, Jòhac fo pare de Sammà, 21
para de Odó, Odó fou para de Azara, Azara
para de Azara, Azara fou para de Jatcrý.
para de Jatcrý. 22 Aquests són los fills
para de Corrè, Corè fou para de Asir, 23
para de Asir, 23 Asir fou para de Elcanà,
para de Elcanà, Elcanà fou para de
para de Biasach, Abiasach fou para de
para de Asir, 24 Asir, de Càath, e Càath
para de Uriell, Uriell fou para de Usias,
para de Usias, Usias fou para de Saüll. 25
para de Saüll. 25 Aquets fóran fils de
para de Nàat, 27 Nàat fo para de [*]
para de [*] Gereboam, Gereboham fou para
para de Ellcanà. 28 Aquests fóran fills de
para de Lobaní. Lobaní [*] fo para de
para de Ozaà, 30 Ozaà fo para de [*] Ayà.
para de [*] Ayà. 31 Aquests són aquells
para de Finès; Finès fo para de Bisur; 51
para de Bisur; 51 Abisur, de Bozgí; Bozgí
para de Galaad. 15 E Maquir donà mulers a
para, plorà lonch temps, e sos frares
para de Bazarich. 32 Hèber angenrà Jafalat
para, n’hi hach XXII mília. 29 E dels
para i ell serrà a mi an fil, e yo no
para féu a mi misericòrdia. E Daviu tramès
para, e con ells fóran venguts en la terra
para? E no·t penses pas que los seus
para, e que lo teu pobla no sia pas ferit.
para, e Eleatzar e Ytamar usàran de ofici
para de ells, axí com lo Senyor Déu de
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1Par 25,3
e fóran [*] sots la mà de lur
1Par 25,6
aquests fóran sots la mà de lur
1Par 26,10
fill primer angenrat e per açò son
1Par 28,4
ha mi alet de tota la casa de mon
1Par 28,4
de la casa de Judà la casa de mon
1Par 28,6
en mi an fill e yo seré a él an
1Par 28,9
sàpies e coneges lo Déu de ton
1Par 29,10
tu, Senyor, Déu de Israel nostro
1Par 29,23 Senyor axí com a rey per Daviu, son
1Par 4,38
qui fóran anomenats en les suas
1Par 6,54
carrés e an los lochs de prop las
1Par 29,18
e de Ysach e de Ysrael, nostres
1Par 11,3
lo pobla de Ysraell, segons la
1Par 11,10
lo rey sobre tot Israell segons la
1Par 12,23
lo regna de Saüll an ell, segons la
1Par 13,2
de Israell: –Si plau a vós e si la
1Par 13,4
respòs que axí fos fet, cor la
1Par 15,15 com Moysès havia menat, segons la
1Par 16,15
la sua covinensa e de la
1Par 17,23
23 Donchs, Senyor Déus, aquella
1Par 21,4
per peccat al pobla? 4 Mas la
1Par 21,4
la paraula del rey val més que la
1Par 21,19
havia dit a ell per manement de la
1Par 4,22
qui tornàran en Lèhem. Aquestes
1Par 17,15
15 Segons totes aquestes
1Par 25,5
de Heman, qui vèyan lo rey en les
1Par 2,17
17 Abigail anfentà Amasià, e fo
1Par 4,18 [*] Zochó. Zochó angendrà Uchiell,
1Par 6,20
qui fo para de Jòhach, Jòhac fo
1Par 9,19
ab sos frares e ab se cassa de son
1Par 22,10
a mi an fill e yo seré a ell an
1Par 6,61 qui éran romasos, de lur cognació e
1Par 6,60
XIII, qui fóran dades per las lurs
1Par 5,13
segons les cases e les lurs
1Par 14,14
contra ells de la part devers los
1Par 14,15
qui irà en la subiranitat de los
1Par 5,25
25 E desenpararen Déus de lurs
1Par 9,9
compayes per les cases dels lurs
1Par 12,17 en les mies mans, lo Déu de nostros
1Par 17,11
tos dies que tu vatges a tos
1Par 29,15
tu e viandans, axí com los nostros
1Par 29,20
beneý lo Senyor, Déu de lurs
1Par 14,1
fusts de cedres e maestres de fer
1Par 17,3
és ab tu. 3 Donchs nostro Senyor
1Par 17,15
paraules e segons aquesta visió
1Par 21,9
molt folament. 9 E nostro Senyor
1Par 29,1
menements. 29,Tit 1 Lo rey Daviu
1Par 17,17
cosa devant tu e per açò m’has
1Par 22,8 del meu Déu, 8 mas nostro Senyor ha
1Par 22,11
Senyor ton Déu, axí com ell ho ha
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para Ydithun, los quals cantaven [*],
para per cantar an lur templa de nostro
para havia ell posat an príncep; 11
para, per ço que yo fos rey sobre lo pobla
para, e [*] ha elet mi an rey sobre tot lo
para. 7 E fermaré lo seu regna
para e serveschas a ell de acabat cor e de
para, sens comensament e sens fi. 11
para, e a tots plach, e tot lo pobla de
parantias e an les casas de lurs cusineses
parantias dels catitaris, cor per sort la
paras, tu guarda perdurablament aquesta
paraula de nostro Senyor, le qual ell dix
paraula que él dix als fills de Israell.
paraula de nostro Senyor. 24 Los fills de
paraula que yo dich ben bé ix de nostro
paraula plach a tot lo pobla de Israell. 5
paraula de nostro Senyor, en los musclos
paraula que ell manà en mill generacions,
paraula que tu has dita a ton serfs e
paraula del rey val més que la paraula de
paraula de Joab, e obtench açò. E com Joab
paraula de nostro Senyor. 20 E com Ornan
paraules són veles. 23 Aquests són los
paraules e segons aquesta visió parlà
paraules de Déu per exelsar lo seu corn. E
pare de aquest Gèter asmelita. 18 E Caleb,
pare de Zenon. Aquests fóran fills de
pare de Sammà, 21 Semmà fou para de Odó,
pare. Aquests són los fills de Corè, qui
pare. Yo fermaré la cadira de son regna
parentia X u ciutats de la meytat del trip
parentias e cognacions. 61 E donaren als
parenties, foren aquests VII: Macael,
parers. 15 E, com tu oyiràs lo so de
parers, e ladonchs tu axiràs a la batalla,
pares e fahéran fornicacions e adoraren
pares. 10 Dels preveras fóran Gerade,
pares ho vege e ho jutge. 18 E asperit
pares, jo susitaré la tua sement aprés tu,
pares; los nostros dies són axí com a
pares, e anclinàran-se tots e ahoraren
parets e fustés, per ço que ells
parlà aquela nit a Natan e dix a ell: 4
parlà Natan profeta a Daviu. 16 E com lo
parlà a Gaad lo vaent [*], e dix a ell: 10
parlà a tota la multitut e dix: –Nostro
parlat sobre la casa de ton serfs en lo
parlat ab mi e dit: “Tu has ascampada
parlat de tu. 12 Nostro Senyor do a tu
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1Par 17,6
1Par 17,7
1Par 3,9
1Par 6,39
1Par 6,44
1Par 6,78
1Par 7,28
1Par 9,24
1Par 10,13
1Par 11,8
1Par 12,15
1Par 12,37
1Par 14,14
1Par 16,3
1Par 19,7
1Par 19,9
1Par 19,10
1Par 19,11
1Par 26,14
1Par 26,15
1Par 26,16
1Par 26,17
1Par 26,18
1Par 26,29
1Par 26,30
1Par 29,3
1Par 23,6
1Par 12,29
1Par 26,15
1Par 27,5
1Par 21,13
1Par 22,18
1Par 24,1
1Par 10,13
1Par 12,19
1Par 12,33
1Par 14,14
1Par 19,3
1Par 21,17
1Par 29,1
1Par 19,17
1Par 20,3
1Par 12,15
1Par 29,30
1Par 7,38
1Par 17,6
1Par 21,14
1Par 4,39
1Par 4,40
1Par 4,41
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tot lo pobla de Israel. Donchs no
a mi cassa de cedre?’ ” 7 Donchs tu
Elifàlech. Aquests [*] 9 [*],
son frare, qui astava a la [*]
de Merarí e sos frares estaven a
detràs Jordà, devant Gericó, de la
fills, e Noran astech envers la
24 Aquí havia portés devers alcuna
e ell no hu havia pas gordat; e
Ameŀló, e Joab bastí tota la altra
qui fusquéran, qui éran an la
de Rubèn e de Gat e de la mitga
de ells e vendràs contra ells de la
a fembres, un tortell de pan e una
ells ficàran lurs tendes de la
per aydar a ells astegéran a una
la batalla seria devant él e de la
11 e liurà tota la altra
14 Donchs la sort qui era de la
savi e molt discret, 15 e la tersa
16 Sefinà e Hozà astàvan a la
devers la porta d’orient, e de la
18 En las seŀles dels portés de la
les obres qui·s fèyan sobra la
Israel ultra lo flum Jordà, de la
marbra [*] e molt abondament. 3 E
havia fets per cantar, 6 e Daviu
n’hi hac III º mília, cor gran
Bededom e a sos fills, en la quall
en lo ters mes, e havia an la sua
13 E Daviu dix a Gaad: –De totes
nós e ha donat a nós repòs de totes
nostro Senyor. 24,Tit 1 Aquestes
li havia menat e ell no hu havia
Saüll, mas ell no s’hi combaté
L mília, e vengéran an ajuda no
Senyor dix a Daviu: –Tu no hy iràs
amor de ton para? E no·t penses
mon para, e que lo teu pobla no sia
obra és gran e la habitació no és
ell ajustà tot lo pobla de Israel e
lo pobla qui era an aquella, e féu
15 Aquests són aquells qui
e de la sua forsa e del temps que
los fills de Bèrech fóran Sefonè e
als quals yo havia menat que ells
14 Donchs nostro Senyor tremès
de la val, per ço que sercasen
ovelles, 40 e atrobàran fort bones
ço com hi atrobàran moltes bones

SEVILLA: 1PAR

parlé yo a u dels jutges de Israel, als
parleràs axí ara a Daviu, mon serfs: “Lo
part los fills de les concopines, hagéran
part dreta. Asaph fo fill de Berequià,
part sinestra. Ethan, fill de Cusí, qui fo
part de Jordà qui és anvers orient, delà
part de orient e Gàser astech envers
part dels IIII vens, ço és, a levant e a
part tot açò, ell havia demenat de consell
part de la ciutat. 9 E David profitava e
part de orient e devés ponent. 16 E hòmens
part del trip de Manasès, de aquells qui
part devers los parers. 15 E, com tu
part de carn de brúfoll rostit e sèmola
part devers Medebà. E los fills de Amon se
part, an un camp. 10 E con Joab hac entès
part derrera contra ell, ell alegí los pus
part del pobla desots la mà de Abisay, son
part devés orient caech a Samaÿas, e la
part qui era devers mixjorn se asdevench a
part devers soll ponent, de prop la porta
part devers agilló estaven IIII e [*], là
part devers ponent ne astàvan quatra en la
part de defora per los fills de Israell a
part devers ponent, en totes les obres de
part açò yo do argent e aur an lo templa
partí a ells per lurs oficis, ço és a
partida de ells segían ancara la casa de
partida de la cassa era lo consell dels
partida XXIIII mília hòmens. 6 Aquest
parts són a mi angoxes e ma premen, mas
parts e ha liurats tots nostros anemichs
parts seran alls fills de Aron. Los fills
pas gordat; e part tot açò, ell havia
pas, car los prínceps falisteus faéran
pas ab dobla cor. 34 E los prínceps de la
pas, pertex-te de ells e vendràs contra
pas que los seus servens són sa venguts a
pas ferit. 18 E l’àngell de nostro Senyor
pas aparalada a homa, mas a Déu. 2 E yo ab
pasà lo flom Gordà e vench contra ells e
pasar sobre ells serres e limes e trulls
pasàran flom Jordà en lo primer mes, con
pasàran desots ell, o en Israell o an tots
Pasfà e Arà. 39 Los fills de Olaà foren
pasquesen lo meu pobla, e yo dixí a ell:
pastilència sobra tot lo pobla de Israell
pastura a lurs ovelles, 40 e atrobàran
pastures e bona terra e ampla e [*]
pastures. 42 E dells fills de Simeon
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1Par 17,7
con tu gordaves lo bestiar en les
1Par 8,28
fills de Joram. 28 Aquests fóran
1Par 12,18
–Nós som teus e yo, fill de Ysay,
1Par 12,18
e yo, fill de Ysay, pau sia a tu,
1Par 12,18
Ysay, pau sia a tu, pau sia a tu,
1Par 18,10
rey Daviu, que ell demenàs a ell
1Par 22,9
rahó ell serà apellat homa de
1Par 22,9
apellat homa de pau, e yo li deré
1Par 2,7
engendrà Achor, qui torbà Israel e
1Par 9,1
trensportats en Babilònia per lur
1Par 12,17 los meus adversaris, con yo no haga
1Par 21,3
senyor asò fer qui serrà comtat per
1Par 21,8 E Daviu dix a nostro Senyor: –Yo he
1Par 21,8
açò. Jo·t prech que tu tolges lo
1Par 21,17
fos nonbrat? Yo són aquell qui he
1Par 10,13 dies. 13 Donchs Seüll morí per sos
1Par 11,15
dels XXX prínceps develàran a la
1Par 20,2
lo pes de un talent de or e moltes
1Par 29,2
e fusts als vaxells de fusts, e
1Par 29,2
e totes péres precioses e moltes
1Par 29,8
aquells als quals fóran trobades
1Par 17,1
[*] de nostro Senyor és desots las
1Par 29,18
de lur cor, enaxí que aquesta
1Par 28,9
sab tots los cors e antén tots los
1Par 28,9
e antén tots los pensaments de las
1Par 19,3
tu per amor de ton para? E no·t
1Par 1,44
Denaba. 44 E morí Bàlach, e regnà
1Par 1,45
45 E com fo mort Jobab, regnà
1Par 1,46 cananeus. 46 E morí Huzan, e regnà
1Par 1,47 Ajuth. 47 E com fo mort Adab, regnà
1Par 1,48
48 E com fo mort Semlà, regnà
1Par 1,49 aygua. 49 E com fo mort Seül, regnà
1Par 1,50
50 E con fo mort Balanan, regnà
1Par 2,21
Galaad, e com hac LX anys pres-la
1Par 2,24
’s ab Afinta. E Hesrom hac Abià
1Par 2,29
Nadap, Abisur. 29 Abisur hach
1Par 2,35
nom Agernà; 35 e donà-li se filla
1Par 4,18
filla de faraon, la qual rabé
1Par 4,31 viles sues dentrò que hagéran Daviu
1Par 4,39
multiplicats. 39 E levàran-sa,
1Par 4,39
Gidor dentrò a l’orient de la val,
1Par 4,41
de huy. E puys habitàran ells aquí
1Par 4,41
habitàran ells aquí per aquells,
1Par 4,43
als amolechites, e han astat aquí
1Par 5,1
angenrat fill de Israel, mas,
1Par 5,1
no li donàran ço que li pertanyia
1Par 5,7
e tota la perentia qui era nonbrada
1Par 5,7
nonbrada per conpayes sues havían
1Par 5,9
al flum qui és apellat Eufratren,
1Par 5,20
Déus con conbatían e Déus oyí’lls,

SEVILLA: 1PAR

pastures que tu foses duch e giador del
patriarchas e prínceps de lurs compayes,
pau sia a tu, pau sia a tu, pau sia alls
pau sia a tu, pau sia alls teus valadors,
pau sia alls teus valadors, cor lo Senyor
pau, e per fer a ell goix, per ço cor él
pau, e yo li deré pau e repòs tots los
pau e repòs tots los jorns de la sua vida.
peccà en ledronici de vet (ço és, que fo
peccat. 2 Mas aquells qui habitaven
peccat en les mies mans, lo Déu de nostros
peccat al pobla? 4 Mas la paraula del rey
peccat trop règeument, com yo he fet açò.
peccat de ton serfs, cor yo he obrat molt
peccat, yo són aquell qui he mal fet. Mas,
peccats, per ço cor él havia trespesats
pedra en què era Daviu, de prop la cova de
pedres presioses e féu-na fer una corona
pedres de diverses colors, e totes péres
pedres de marbra [*] e molt abondament. 3
pedres preciosas, ells les donàran en lo
pells. 2 E Natan dix a Deviu: –Tu fé totes
pensa estia tostemps a la tua honor. 19 E
pensaments de las pensas. Si tu serchas a
pensas. Si tu serchas a él, tu·l
penses pas que los seus servens són sa
per ell Jobab, fil de Sare, de Bosrà. 45 E
per ell Huzan, de la terra dels cananeus.
per ell Adap, fill de Bedap, qui destroví
per ell Semlà de Mesrechà. 48 E com fo
per ell Saül de Robooth, qui és posade de
per ell Baalanan, fill de Acobor. 50 E con
per ell Adad, e la sua ciutat havia nom
per muler e angendrà de ella Segub. 22 E
per muler e angendrà de aquella Assur,
per muler Adigal, de la qual hac Anaoban,
per muler e angendrà de aquella Ether. 36
per muler Mèroch. 19 Aquests són los fills
per rey. 32 [*] Etan, Ahèn, Remnon,
per ço que anasen en Gidor dentrò a l’
per ço que sercasen pastura a lurs
per aquells, per ço com hi atrobàran
per ço com hi atrobàran moltes bones
per aquels entrò al die de huy. 5,Tit 1
per ço com corrompé lo lit de son para, no
per la magoria, mas donàran-ho als fills
per conpayes sues havían per prínceps
per prínceps Zezehl e Zacharias. 8 E Baala
per ço com ell havia molt bestiar en la
per ço com crèyan an ell. 21 E preséran an

316

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

SEVILLA: 1PAR

1Par 6,15 15 Et, com nostro Senyor transmudà per las mans de Nabuchadenasor Judà e
1Par 6,49
quant era obs al sante sentorum, per ço que pregasen nostro Senyor Déus per
1Par 6,49 ço que pregasen nostro Senyor Déus per lo pobla de Israel, axí com ho havia
1Par 6,54
las parantias dels catitaris, cor per sort la havían haüda. 55 E donàran a
1Par 6,60
ciutats fóran XIII, qui fóran dades per las lurs parentias e cognacions. 61 E
1Par 6,62
Manasès, 62 e als fills de Gerson, per les lurs perentias e cognacions, del
1Par 6,63
63 Los fills, amperò, de Merarí, per las sues perentias e cognacions, del
1Par 6,65
ciutats ab lurs lochs, 65 e donàran per sort dels fills del trip de Judà e del
1Par 7,2
Jebsom, Samuel; e fóran prínceps per les suas cases e per las lurs
1Par 7,2
fóran prínceps per les suas cases e per las lurs cognacions; e nonbràran del
1Par 7,4
V fóran prínceps. 4 E aquets fóran per lurs conpayas e per lurs pobles molt
1Par 7,4
E aquets fóran per lurs conpayas e per lurs pobles molt forts hòmens, sants a
1Par 7,5
de Ysachar éran molt forts hòmens per combatre i éran per nonbra LXXXVII
1Par 7,5
forts hòmens per combatre i éran per nonbra LXXXVII mília. 6 Los fills de
1Par 7,7
V prínceps de compayes molt forts per conbatra e lo nonbra de ells fóran
1Par 7,9
dels linatges fóran nonbrats per lurs compayes e fóran molt forts per a
1Par 7,9
lurs compayes e fóran molt forts per a batalles e éran XXII mília e CC. 10
1Par 7,11
i éran molt forts hòmens, e éran per nonbra de XVII mília e CC, e axíran a
1Par 7,15
a Pulphim e a Safan, e hac una sor per nom Maachà. Lo nom del segon fill fo
1Par 7,21
auciéran aquells, cor ells vengéran per asveyr las posecions. 22 Donchs
1Par 7,23
fill, e apelà lo nom de aquel Benà, per ço cor era nat en los mals de la sua
1Par 7,26
Laadon. E lo fill de aquest hac per nom Amiüd e angenrà Elizamà, 27 del
1Par 8,38
Asel. 38 E Asell hac VI fills per los noms dels quals fóran Ezericham,
1Par 9,1
e foren trensportats en Babilònia per lur peccat. 2 Mas aquells qui
1Par 9,9
fill de Rabamès; 9 e sos frares per lurs compayes. Fóran DCCCC LVI. Tots
1Par 9,9
LVI. Tots aquests fóran prínceps per lurs compayes per les cases dels lurs
1Par 9,9
fóran prínceps per lurs compayes per les cases dels lurs pares. 10 Dels
1Par 9,13
13 E lurs frares fóran prínceps per lurs compayes M CC LXX e havían molt
1Par 9,18
porta del rey ells gordaven cascú per son dia en la porta del rey envers
1Par 9,22
Tots aquests fóran alets en portés per portes, qui éran CC XX, e aquests
1Par 9,23
Senyor e an lo tebernacle, cascú per son die. 24 Aquí havia portés devers
1Par 9,27
de la casa de nostro Senyor, 27 [*] per obrir las portes al matí com seria
1Par 9,28
cor tots los vaxells éran guardats per nonbre e hom los prenia de ells a
1Par 9,33
són los prínceps dels cantadors per lurs companyas dells fills de Leví,
1Par 9,33
Leví, qui astaven an les finestres, per ço que ells servisen de die e de nit
1Par 9,34
caps dels fills de Leví estigéran per lurs compayas [*]. 35 En Gabelon [*]
1Par 10,4
–Tre te aspasa e ausiu-me, per ço que per aventura aquels qui no són
1Par 10,4
te aspasa e ausiu-me, per ço que per aventura aquels qui no són sirconsisos
1Par 10,4
açò, cor ell era trop aspeventat per pahor. Donchs Saül pres se aspasa e
1Par 10,9
ells lo tremeséran an lur terra per fer-lo soterrar, per ço que fos
1Par 10,9
an lur terra per fer-lo soterrar, per ço que fos mostrat en los temples dels
1Par 10,13
set dies. 13 Donchs Seüll morí per sos peccats, per ço cor él havia
1Par 10,13 Donchs Seüll morí per sos peccats, per ço cor él havia trespesats los
1Par 10,14 no hac asperance en nostro Senyor, per la qual cosa ell lo ausís e mudà lo
1Par 11,3
de nostro Senyor, le qual ell dix per la bocha de Samuel. 4 Donchs, David e
1Par 11,7
7 E David habità an la torra, e per ço fo ella apellada «ciutat de David».
1Par 11,13
se ajustàran en aquell loch per batalla, e lo camp de aquella regió
1Par 11,18
E levores anàran III forts hòmens per mix las tendas dels felisteus e
1Par 11,19
aygua en perill de lurs ànimas. E per aquesta rahó ell no·n volch boura. E
1Par 12,17
-lurs: –Si vós sots venguts a mi per ajudar, lo meu cor sia ajustat ab
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1Par 12,17
vosaltros, mas si vós aguaytats mi
1Par 12,19
con ell venia ab los feristeus
1Par 12,22
22 E vanían cascun dia a Daviu
1Par 12,23
a Daviu con ell era an Habron,
1Par 12,31
n’hi hach XVIII mília, tots
1Par 12,31
tots per lurs noms, e vengéran
1Par 12,38
acabat cor, e vengéran an Habron,
1Par 12,39
39 E astegéran aquí ab Daviu
1Par 13,2
an los burchs de les ciutats,
1Par 13,5
entrò alà on ell entrà en Mach,
1Par 13,6
6 [*] qui és an Judea,
1Par 13,10
irat contra Ozà e ferí a ell,
1Par 13,11
11 E lavòs fo molt trist Daviu,
1Par 13,13
la archa de nostro Senyor?» 13 E
1Par 13,14 la casa de Obededon de Geth 14 [*]
1Par 14,1
e maestres de fer parets e fustés,
1Par 14,8
lo pobla de Israell, tots vengéran
1Par 14,11
ha departits los meus anemichs
1Par 14,15
a la batalla, cor Déus és axit
1Par 14,17
17 E lo nom de Daviu fo aspandit
1Par 15,2
que la archa de Déu sia portada
1Par 15,2
de Déu sia portada per alcuns, sinó
1Par 15,2
Levý, los quals nostro Senyor elegí
1Par 15,2
Senyor elegí per portar aquella e
1Par 15,3
lo pobla de Israell en Jerusalem,
1Par 15,13
al loch qui és a ella aparalat, 13
1Par 15,13
fou al comensament, con nos ferí,
1Par 15,13
ço con no hy érats vós presens, e
1Par 15,14
fills de Leví fóran santificats,
1Par 15,16
en rautes e an arpes e an senbes,
1Par 15,22
era astablit sobre la profecia
1Par 15,25
de Israell e los conestables anàran
1Par 15,29
Nicoll, filla de Seüll, gordava
1Par 16,5
e sobre las rautes. Astablí Asaf
1Par 16,7
Daviu príncep Asaph e sos frares
1Par 16,19
19 Jatsia açò que ells fosen pochs
1Par 16,21 fahés sobres, anans blasmà los reys
1Par 16,35
nos [*] e deliure’ns de les gens,
1Par 16,37
nostro Senyor Asaph e sos frares,
1Par 16,37
contínuament tots dies, cascú
1Par 16,40
un alt loch qui era an Gabeon, 40
1Par 16,41
e a tots los altres alets, cascú
1Par 17,17
vist éser pocha cosa devant tu e
1Par 17,21
gent en terra, a la qual Déus anà
1Par 17,21
Déus anà per desliurar aquella,
1Par 17,21
·n fahés a sos obs pobla, e gità
1Par 17,21
pobla, e gità per la sua grenea e
1Par 17,25
que tu adificarias a ell casa, e
1Par 18,3
de la regió de Hemath, con ell anà
1Par 18,5 E los sirienchs de Damasch vengéran
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per los meus adversaris, con yo no haga
per combatra-se contra Saüll, mas ell no
per aydar dentrò que fo fet gran nonbra,
per ço que ells trensportasen lo regna de
per lurs noms, e vengéran per açò que
per açò que faesen Daviu rey sobra ells.
per ço que fahesen Deviu rey sobre tot lo
per tres dies, e mengàran e begéran, cor
per ço que ells sían ajustats a nós, 3 e
per ço que ell amenàs la archa de Déu de
per ço que aportasen d’equèn la archa de
per ço cor havia tochada la archa de Déu,
per ço cor nostro Senyor havia departit
per aquesta rahó él no la féu portar a la
per tres mesos, e nostro Senyor beneý la
per ço que ells adificasen a ell una
per querer ell e, con ell oyí açò, ell axí
per la mia mà, axí com són departides
per ço que ell destrua las hots dels
per totes las regions, e nostro Senyor féu
per alcuns, sinó per los fills de Levý,
per los fills de Levý, los quals nostro
per portar aquella e per aministrar a ell
per aministrar a ell perdurablament. 3 E
per ço que ells aportasen la archa de Déu
per ço que no·ns asdevenga axí com fou al
per ço con no hy érats vós presens, e per
per ço com nós fèyem cosa qui no era a nós
per ço que aportasen la archa de nostro
per ço que lo so de alegrance sonàs an
per cantar dolç cant, cor ell era molt
per portar la archa de la amistance de
per una finestra e vehé lo rey Daviu
per sonar les senbes. 6 E astablí Banayà e
per confesar a nostro Senyor: 8 «Confesats
per nonbre e que los seus leuradors fosen
per ells. 22 “No ullats tochar los meus
per ço que nós confesem al teu sant nom e
per ço que ells ministrasen devant la
per son die. 38 E astablí portés Obededom
per oferir sacrificis a nostro Senyor
per son nom, a confesar nostro Senyor, cor
per açò m’has parlat sobre la casa de ton
per desliurar aquella, per ço que·n fahés
per ço que·n fahés a sos obs pobla, e
per la sua grenea e per los seus
per los seus aspaventamens las nacions
per açò lo teu serfs ha trobada fiance de
per axenplar son amperi dentrò al flom de
per fer ajuda a Adàdag, rey de Sobà, mas
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1Par 18,6
6 E mès los cavalers an Damasch, per ço que Síria servís a ell e que li
1Par 18,10 Daviu, que ell demenàs a ell pau, e per fer a ell goix, per ço cor él havia
1Par 18,10
a ell pau, e per fer a ell goix, per ço cor él havia sobramuntat e vensut
1Par 19,1 Amon, morí e son fill Hamon regnà per ell. 2 E Daviu dix: –Yo feré
1Par 19,2
E Daviu tramès a él sos misatges per aconortar a ell de la mort de son
1Par 19,2
en la terra dels fills de Amon, per ço que ells aconortasen Hamon. 3 E los
1Par 19,3
dixéran a Hamon: –Tu cuydes que per aventura Daviu hage tremesos aquets
1Par 19,3
hage tremesos aquets misatges a tu per aconortar tu per amor de ton para? E
1Par 19,3
misatges a tu per aconortar tu per amor de ton para? E no·t penses pas
1Par 19,3
seus servens són sa venguts a tu per aspiyar e per sercar la tua terra? 4
1Par 19,3
són sa venguts a tu per aspiyar e per sercar la tua terra? 4 Donchs, Hamon
1Par 19,6
tremeséran mil tallens d’ergent per logar a lur obs de Masopotònia e de
1Par 19,9
E los reys qui hi éran venguts per aydar a ells astegéran a una part, an
1Par 19,12
a tu, yo seré a tu en defeniment per lo nostro pobla. 13 Donchs conforte’t
1Par 19,13
’t e combatam-nos baronilment per lo nostro pobla e per las ciutats de
1Par 19,13
baronilment per lo nostro pobla e per las ciutats de nostro Déus, e nostro
1Par 19,16
vehé que ell era astat vensut per los fills de Israell, ell tramès sos
1Par 19,19 de Adàdag vehéran que éran sobrats per los fills de Israel, ells vengéran a
1Par 20,3
de clavells, clavellats de clavells per rall, que tots fosen trenchats per mix
1Par 20,3
per rall, que tots fosen trenchats per mix e tresinats. Axí ho féu Deviu a
1Par 21,3 meu senyor asò fer qui serrà comtat per peccat al pobla? 4 Mas la paraula del
1Par 21,5
fills d’Israell). E fou trobat per nonbre de mill mília e C mília hòmens
1Par 21,6
los fills de Leví ne de Bengamín, per ço cor ell ho fera forsadament, lo
1Par 21,7
manada desplach a nostro Senyor, per què ell ferí lo pobla de Israell. 8 E
1Par 21,12
los teus anemichs e tu fugiràs, o per cert III dies haurà pestilència e gran
1Par 21,13 caga en les mans de nostro Senyor, per ço com les sues misericòrdies són molt
1Par 21,15
tramès son àngell an Jerusalem, per ço que ell lo destrovís, e dementra
1Par 21,19
axí com a Gaad li havia dit a ell per manement de la paraula de nostro
1Par 21,22
–Dóna a mi lo loch de la tua era, per ço que yo adifich en aquela un altar a
1Par 21,22 ·n prengues aytant argent com vall, per ço que la plaga ses al pobla. 23
1Par 21,23
ell plàcia, e yo doneré a ell bous per fer holocaust e arades per fer foch e
1Par 21,23
ell bous per fer holocaust e arades per fer foch e forment per fer sacrifici.
1Par 21,23
e arades per fer foch e forment per fer sacrifici. Yo doneré volenter a tu
1Par 21,25
25 Donchs Daviu donà a Ornan per aquel loch DC sicles de argent de dret
1Par 21,30
30 E Daviu no poch anar a l’altar per pregar a nostro Senyor, cor ell era
1Par 22,3
3 Per què Daviu aparalà molt ferro per los clavels de les portes, e per fer
1Par 22,3
per los clavels de les portes, e per fer junchtures e armelles, e aparalà
1Par 22,8
e has fetes moltes batalles, e per açò tu no poràs adificar la casa al
1Par 22,9
sos anemichs qui li seran antorn, e per aquesta rahó ell serà apellat homa de
1Par 22,10
Yo fermaré la cadira de son regna per sobra lo pobla de Israell
1Par 22,14
comptat, cor lo nonbra és vensut per granea. Yo he aparalats futs e péras a
1Par 22,15
mestres molt savis de totes arts per fer tota obra 16 en aur e an argent e
1Par 23,5
òrgens, los quals Daviu havia fets per cantar, 6 e Daviu partí a ells per
1Par 23,6
per cantar, 6 e Daviu partí a ells per lurs oficis, ço és a seber, Gerson e
1Par 23,11
e Banan no hagéran molts fills e per açò ells fóran comtats en una compaya
1Par 23,13
Aron e Moysès. E Aron fou triat per servir en los sans dels sans, so és,
1Par 23,22
fills de Sis [*] preséran aqueles per mulers. 23 E los fills de Musí foren
1Par 23,24 an lurs compayas, e fóran prínceps per lur orda e per lo nonbra de tots los
1Par 23,24
e fóran prínceps per lur orda e per lo nonbra de tots los caps qui fèyan
1Par 24,4
als fills de Aleatzar, XVI prínceps per lurs compayes, e als fills de Ytamar
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1Par 24,4
1Par 24,4
1Par 24,5
1Par 25,5
1Par 25,6
1Par 25,8
1Par 26,6
1Par 26,10
1Par 26,13
1Par 26,18
1Par 26,25
1Par 26,28
1Par 26,28
1Par 26,29
1Par 27,4
1Par 27,23
1Par 27,24
1Par 28,2
1Par 28,3
1Par 28,4
1Par 28,8
1Par 28,10
1Par 28,10
1Par 28,14
1Par 28,14
1Par 28,14
1Par 28,15
1Par 28,15
1Par 28,18
1Par 28,19
1Par 29,2
1Par 29,4
1Par 29,5
1Par 29,8
1Par 29,23
1Par 29,28
1Par 4,9
1Par 14,11
1Par 17,6
1Par 21,3
1Par 22,3
1Par 22,15
1Par 22,14
1Par 15,2
1Par 16,15
1Par 16,36
1Par 16,41
1Par 17,12
1Par 17,22
1Par 17,23
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compayes, e als fills de Ytamar
fills de Ytamar per lurs compayes e
unes e les altres compayas entra si
vèyan lo rey en les paraules de Déu
fóran sots la mà de lur para
8 E ells meséran sorts agualment
Senyor beneý aquell. 6 E son fill
ell no havia fill primer angenrat e
egualment als pochs e als grans
la carrera e axí éran de dos an dos
son frara Aliàtzer, qui hac un fill
aquests santificàran aquestes coses
coses per la mà de Lemich e
·s fèyan sobra la part de defora
mes, e havia aprés si un altra
nonbrar aquells de XX anys an aval,
vench sobra los fills de Israell, e
las coses qui hi són nesesàries
no adificaràs la casa al meu nom,
alet de tota la casa de mon para,
menements de nostro Senyor Déus,
defora perdurablament. 10 Donchs,
per ço com nostro Senyor ha elet tu
del templa de nostro Senyor, 14
de nostro Senyor, 14 per pes d’aur
servey. E donà a ell argent a pes
e de les obres. 15 E donà aur
enaxí que él li donà pes d’ergent
altar en què hom cremava l’ansens,
de la mà de nostro Senyor ascrites,
la casa de mon Déu, ço és, [*] aram
e VII mília talens de argent provat
qui seran aquí sían fetes de argent
en lo tresaur de [*] nostro Senyor
de nostro Senyor axí com a rey
de glòria. E Salamó son fill regnà
la sua mara apelà-lo Jabès e dix:
mà, axí com són departides aygües.
lo meu pobla, e yo dixí a ell:
senyor meu, no són tots tos serfs?
de nostro Senyor fos adificada. 3
15 E tu has molts mestres de tellar
per granea. Yo he aparalats futs e
aquella e per aministrar a ell
an tota la terra. 15 Remembreu’s
sia nostro Senyor Déus de Israell
Senyor, cor la misericòrdia sua és
cassa, e yo fermaré la sua cadira
22 E tu has posat lo teu pobla [*]
e sobra la sua casa sia confermada
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per lurs compayes e per lurs cases VIII
per lurs cases VIII prínceps. 5 E axí ell
per sorts, cor los prínceps del santuari e
per exelsar lo seu corn. E Déus donà a
per cantar an lur templa de nostro Senyor;
per lurs órdens aytenbé lo magor com lo
per nom Samaÿas hach fills e fóran prebots
per açò son para havia ell posat an
per lurs compayes en cascuna de les
per lurs seles. 19 Aquests són los
per nom Rabià, e Asaÿas fo fill de Rabià,
per la mà de Lemich e per son frara. 29
per son frara. 29 Senias era sobra los
per los fills de Israell a enseyar e a
per nom Machelloth, lo qual governava una
per ço con nostro Senyor havia dit que ell
per açò lo nonbre de aquells qui éran
per adificar la casa, 3 mas Déu ha dit a
per ço com tu ést astat hom conbatador e
per ço que yo fos rey sobre lo pobla de
per ço que vós poseÿschats la bona terra e
per ço com nostro Senyor ha elet tu per ço
per ço que adifichs la casa del santuari,
per pes d’aur per cascun vaxell del
per cascun vaxell del servey. E donà a ell
per la diversitat dels vaxells e de les
per mesura als canalobres de làntea e las
per diversitat de masura de cascun
per ço que de aquell fos feta semblance de
per ço que yo antenés totes les obres de
per fer los vaxells de aram, e ferra als
per deurar las perets del templa, 5 an
per les mans dels mestres. E si algú hi
per la mà de Jaiel de Gerson. 9 Tot lo
per Daviu, son para, e a tots plach, e tot
per él. 29 Los fets del rey Daviu, los
–Per ço l’he apelat axí, com l’he ab
Per què lo nom de aquell loch fo apellat
‘Per què tu no has edificada a mi cassa de
Per què vol lo meu senyor asò fer qui
Per què Daviu aparalà molt ferro per los
péra, e has mestres de fusta e altres
péras a totes les tuas despeses. 15 E tu
perdurablament. 3 E ell ajustà adonchs tot
perdurablament la sua covinensa e de la
perdurablament.”» E tot lo pobla diga:
perdurablament. 42 E asteblí Heman e
perdurablament. 13 E yo seré a ell an para
perdurablament. E tu, Senyor, ést fet lo
perdurablament. E fé-ho axí com tu has
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1Par 17,24
1Par 17,27
1Par 22,10
1Par 23,13
1Par 23,13
1Par 23,25
1Par 28,4
1Par 28,7
1Par 28,8
1Par 28,9
1Par 29,18
1Par 16,17
1Par 17,14
1Par 4,27
1Par 5,7
1Par 5,24
1Par 6,19
1Par 6,62
1Par 6,63
1Par 12,2
1Par 22,2
1Par 29,2
1Par 29,4
1Par 11,19
1Par 12,19
1Par 17,26
1Par 28,2
1Par 28,12
1Par 28,7
1Par 10,2
1Par 21,17
1Par 21,14
1Par 5,1
1Par 14,14
1Par 27,4
1Par 15,15
1Par 20,2
1Par 21,25
1Par 22,3
1Par 23,29
1Par 28,14
1Par 28,14
1Par 28,15
1Par 28,17
1Par 28,17
1Par 16,20
1Par 21,12
1Par 22,5
1Par 18,4
1Par 19,18
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24 Lo teu nom astiga e sia axelsat
la has beneÿta, ella serà beneÿta
regna per sobra lo pobla de Israell
dels sans, so és, ell e sos fills
custuma, e que beneýs lo nom de ell
pobla [*] e habitació en Jerusalem
fos rey sobre lo pobla de Ysraell
an para. 7 E fermaré lo seu regna
als vostros fills aprés de vós
aquell, ell giterà tu defora
de Ysrael, nostres paras, tu guarda
Jacob en menement, e a Israell en
la mia casa e an lo meu regna [*]
hagéran molts fills e tota la sua
7 E los seus frares e tota la
los prínceps de la casa de lur
Muzí. E aquestes fóran las lurs
e als fills de Gerson, per les lurs
amperò, de Merarí, per las sues
2 e trèyan ab archs e gitaven
de aquells hòmens qui talasen
pedres de diverses colors, e totes
de argent provat per deurar las
éls han aportada a mi la aygua en
tornarà a Saüll, son senyor, ab
Donchs, Senyor, tu ést Déus e has
frares e mon pobla, oyits mi! Yo·m
de tots los palaus que él se havia
lo seu regna perdurablament si él
feristeus s’hi foren acostats, qui
aquell qui he mal fet. Mas, què ha
del pobla de Israell LXX mília
son para, no li donàran ço que li
dix a Daviu: –Tu no hy iràs pas,
Machelloth, lo qual governava una
de nostro Senyor, en los musclos ab
de son cap, e trobà an aquella lo
loch DC sicles de argent de dret
e armelles, e aparalà molt gran
e sobra la paella e sobre tot
del templa de nostro Senyor, 14 per
del servey. E donà a ell argent a
lus lanternas, enaxí que él li donà
la calitat de masura, ço és, un
E·trasí ell donà a ell diversos
seus leuradors fosen pochs, 20 ells
fugiràs, o per cert III dies haurà
dix: –Salamó, mon fill, és ancara
mília cavalers e XX mília hòmens a
de carretes e XL mília hòmens de
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perdurablament, e sia dit: “Lo Senyor de
perdurablament. 18,Tit 1 E asdevench-se
perdurablament.” 11 Donchs, mon fill,
perdurablament, e que cremàs ansens a
perdurablament. 14 E los fills de Moysès,
perdurablament. 26 No serà de l’ofici
perdurablament; e ha alets prínceps del
perdurablament si él persavera de fer los
perdurablament. 9 E tu, Salamó, mon fill,
perdurablament. 10 Donchs, per ço com
perdurablament aquesta volentat de lur
perdurable covinensa. 18 E dix: “Yo deré a
perdurablement.’ ” 15 Segons totes
perentia no poch bastar al nonbre dels
perentia qui era nonbrada per conpayes
perentia: Èpher, Jessí, Ebell, [*]
perentias segons las lurs compayes. 20
perentias e cognacions, del trip de
perentias e cognacions, del trip de Rubèn
péres ab fones ab cascuna mà e treyien
péres ensems e que les pulisen, enaxí que
péres precioses e moltes pedres de marbra
perets del templa, 5 an qualque loch haurà
perill de lurs ànimas. E per aquesta rahó
perill de nostra cap. 20 Donchs, com ell
perlat a ton serfs aquests ten grans
perpencé que adificàs casa a nostro
perpensats e de les finestres tot antorn
persavera de fer los meus menements e los
persegían Seüll e sos fills, ells ausiéran
perservit aquest pobla? O, Senyor, yo·t
persones. 15 E nostro Senyor tramès son
pertanyia per la magoria, mas donàran-ho
pertex-te de ells e vendràs contra ells
pertida de la host de XXIIII milés. 5
perxes. 16 E com Daviu dix alls prínceps
pes de un talent de or e moltes pedres
pes. 26 E adificà aquí un altar a nostro
pes de aram meyns de nonbre, 4 e los futs
pes e sobra tota càrega. 30 E los fills de
pes d’aur per cascun vaxell del servey. E
pes per la diversitat dels vaxells e de
pes d’ergent per diversitat de masura de
pes entra la u lehó e l’altra. E·trasí
pes de argent en los lahons de argent. 18
pesàran de una gent en altra e d’un regna
pestilència e gran mort en la tua terra e
petit enfant e delicat, e la casa la qual
peu, e asgarrà tots los cavalls de les
peu, e aucís Safat, príncep de la host. 19
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1Par 19,4
de les natges de ells antrò alls
1Par 28,2
2 Com lo rey fo levat e astech an
1Par 28,2
de nostro Senyor e lo siti dels
1Par 11,2
E nostro Senyor dix a tu: “Tu
1Par 27,29
era prebost sobre las bístias qui
1Par 2,47 Jadon angendrà Règon, Jotan, Jerum,
1Par 1,25
Arphaxath, Sàlem, 25 Hèber,
1Par 2,33
no hac infans. 33 Jonatan angendrà
1Par 1,12
Casloÿm, e de aquests isquéran los
1Par 4,42
D hòmens. I éran los lurs prínceps
1Par 5,3
de Israell, engendrà Enoch e
1Par 7,16
enfentà un fill e apellà lo seu nom
1Par 8,25 Achaalan e Anatothià 25 e Zepdarà e
1Par 9,12
12 E Adayà, fill de Joadem, fill de
1Par 3,24
24 Elionaqui angenrà Courà, Eliap,
1Par 1,12
e Anamín, Laabín, Nephtoín, 12
1Par 4,12 Esrom. 12 Esrom angendrà Betrafà e
1Par 1,52
[*] 52 [*] duch de Ellà, duch de
1Par 1,50
ell Adad, e la sua ciutat havia nom
1Par 7,1
fóran fills de Isachar: Tollà,
1Par 1,8
8 E Cam angenrà Chus, Mesraym,
1Par 13,4
que axí fos fet, cor la paraula
1Par 29,23
a rey per Daviu, son para, e a tots
1Par 21,23
rey meu face tot ço que a ell
1Par 16,1
e oferenes denant nostro Senyor
1Par 21,22
argent com vall, per ço que la
1Par 11,23
e havia una lance aytal com
1Par 16,32
32 [*] la mar antrò a la sua
1Par 4,23
són los ollés qui astaven an las
1Par 13,2
compaya dells fills de Israell: –Si
1Par 19,13
so qui és bo devant ell e so qui li
1Par 11,13
e lo camp de aquella regió era
1Par 23,1
23,Tit 1 Donchs Daviu fo vel e
1Par 29,28
28 Él morí an bona valea, e era
1Par 7,22
22 Donchs Efraÿm, lur para,
1Par 5,25
e adoraren los déus del
1Par 6,49 pregasen nostro Senyor Déus per lo
1Par 9,1
de Bengamín. 9,Tit 1 Donchs tot lo
1Par 11,1
fill de Isay. 11,Tit 1 E tot lo
1Par 11,2
com Seül regnava encara sobre lo
1Par 11,2
aquel qui manaves e remenaves lo
1Par 11,2 Senyor dix a tu: “Tu pexeràs lo meu
1Par 11,3
los prínceps e primers nats del
1Par 11,3
ells untàran aquell en rey sobre lo
1Par 11,4 de Samuel. 4 Donchs, David e tot lo
1Par 11,13
aquella regió era ple de ordi, e lo
1Par 11,14
ell donà gran salut al seu
1Par 12,38 que fahesen Deviu rey sobre tot lo
1Par 12,38
que Deviu fos fet rey sobre tot lo
1Par 12,40
cor gran goix era a tot lo
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peus, e despuys él los ne lexà anar. 5 E
peus, él dix: –O, mos frares e mon pobla,
peus de nostro Déu. E yo he aparalades
pexeràs lo meu pobla de Israel e tu seràs
pexían an Sarona; e Safat, fill de Adlí,
Phale, Efà, Sàaf. 48 Maahà, concupina de
Phàlec, Reú, 26 Seruch, Nachor, Tere, 27
Phàled, Zizà. Aquests són los fills de
phalisteus. E aytenbé angenrà Capturín. 13
Phalsias, Naarias, Raphaÿas, Oziel, qui
Phanú, Esrom, Carmín. 4 E Joell angenrà
Phares, e lo nom de son frare fo Sares, e
Phariel, los fills de Sesach. 26 Samragí e
Phazor, fill de Melquià, e Maasià, fill de
Phelià, Acub, Joanan, Dalayà, Anan, e són
Pherusín, Casloÿm, e de aquests isquéran
Phesè e Thenà, qui fo para de la ciutat de
Phinon, 53 duch de Cenès, duch de Tamarí,
Phorí, e la sua muler havia nom Mesesabel,
Phuà, Jasup, Simaron, e axí són IIII. 2
Phut, Canaam. 9 E Chus engendrà Sabà, e
plach a tot lo pobla de Israell. 5 Donchs
plach, e tot lo pobla de Israell obaiý a
plàcia, e yo doneré a ell bous per fer
plaens. 2 E com Daviu hac complits d’
plaga ses al pobla. 23 Lavors dix Ornam a
plagador de texidor. Donchs él avallà a
planea, alegren-se los camps, e totes
plantacions e en les astabbilias en la
plau a vós e si la paraula que yo dich ben
plau. 14 Donchs Joab e lo pobla qui era ab
ple de ordi, e lo pobla era fuyt denant
ple de dies, e astablí Selemó, son fill,
ple de dies e de riqueses e de glòria. E
plorà lonch temps, e sos frares vengéran
pobla, la qual cosa nostro Senyor Déus los
pobla de Israel, axí com ho havia menat
pobla de Israell [*] la suma de aquells és
pobla de Israell se ajustà an Habron, e
pobla de Israel, tu eras aquel qui manaves
pobla de Israel. E nostro Senyor dix a tu:
pobla de Israel e tu seràs príncep sobra
pobla de Israel vengéran al rey en Habron.
pobla de Ysraell, segons la paraula de
pobla de Israel se n’anàran an Jerusalem,
pobla era fuyt denant los feristeus. 14
pobla. 15 E III dels XXX prínceps
pobla de Ysrael. E totes las romenilles de
pobla de Israell. 39 E astegéran aquí ab
pobla de Israell. 13,Tit 1 Daviu féu
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1Par 13,4
fet, cor la paraula plach a tot lo pobla de Israell. 5 Donchs Daviu ajustà
1Par 13,5
5 Donchs Daviu ajustà tot lo pobla de Israell, de Sider e de Agypta
1Par 13,8
la carreta. 8 E Daviu e tot lo pobla jugaven denant nostro Senyor Déus en
1Par 14,2
havia confermat ell an rey sobre lo pobla de Ysraell e que lo seu regna era
1Par 14,8
Daviu era untat en rey sobre tot lo pobla de Israell, tots vengéran per querer
1Par 15,3
3 E ell ajustà adonchs tot lo pobla de Israell en Jerusalem, per ço que
1Par 15,25
Daviu e tots los primers nats del pobla de Israell e los conestables anàran
1Par 16,2
e ses ofertes, ell beneý lo pobla en lo nom de nostro Senyor, 3 e
1Par 16,20
en altra e d’un regna an altra pobla. 21 Él no sofarí que nagú los fahés
1Par 16,28 en lo seu loch. 28 O, companyas de pobla, donats a nostro Senyor glòria e
1Par 16,36
Israell perdurablament.”» E tot lo pobla diga: «Amén», e canten a Déu lauor.
1Par 16,40
nostro Senyor, la qual ell menà al pobla de Israel. 41 E aprés él, Heman e
1Par 16,43 de Eyditum éser portés. 43 E tot lo pobla se’n tornà a la sua cassa, e Daviu
1Par 17,5 de aquel temps ansà que yo amené lo pobla dentrò en aquest die de huy, anans
1Par 17,6
he astat an tendes 6 ab tot lo pobla de Israel. Donchs no parlé yo a u
1Par 17,6
menat que ells pasquesen lo meu pobla, e yo dixí a ell: ‘Per què tu no has
1Par 17,7
que tu foses duch e giador del meu pobla de Israell, 8 e yo fuy ab tu en
1Par 17,9
en terra. 9 I he donat loch al meu pobla de Israell [*]. 10 [*] e humilié
1Par 17,21
21 E qual altra és axí com lo teu pobla de Israell? Una solla gent en terra,
1Par 17,21
per ço que·n fahés a sos obs pobla, e gità per la sua grenea e per los
1Par 17,22 de Agipta. 22 E tu has posat lo teu pobla [*] perdurablament. E tu, Senyor,
1Par 18,14 14 Donchs Daviu regnà sobre tot lo pobla d’Israell, e féu jutgament e
1Par 18,14
e féu jutgament e justícia a tot lo pobla. 15 E Joab, fill de Servià, era
1Par 19,6
a Daviu, Hamon e tot l’altra pobla tremeséran mil tallens d’ergent per
1Par 19,7
carretes e lo rey de Machà e lo seu pobla. E com ells fóran venguts, ells
1Par 19,10
los pus forts hòmens de tot lo pobla de Israell e anà contra los
1Par 19,11
11 e liurà tota la altra part del pobla desots la mà de Abisay, son frara. E
1Par 19,12
a tu en defeniment per lo nostro pobla. 13 Donchs conforte’t e combatam1Par 19,13
-nos baronilment per lo nostro pobla e per las ciutats de nostro Déus, e
1Par 19,14 so qui li plau. 14 Donchs Joab e lo pobla qui era ab ell anàran contra los
1Par 19,17
a Daviu, ell ajustà tot lo pobla de Israel e pasà lo flom Gordà e
1Par 19,18
la fi los asirienchs fusquéran a lo pobla de Israell. E Daviu aucís dels
1Par 20,2
una corona a si matex. I pres †lo pobla† de la ciutat. 3 E manà-se’n lo
1Par 20,3
de la ciutat. 3 E manà-se’n lo pobla qui era an aquella, e féu pasar
1Par 20,3
ell se’n tornà ab tot lo seu pobla en Jerusalem. 4 Aprés aquesta cosa,
1Par 20,7
de Rafaÿm. 7 E aquest blastomà lo pobla de Israell, e Jonatan, fill de
1Par 21,1
21,Tit 1 Setan se levà contra lo pobla de Israell e ascomoch Daviu que ell
1Par 21,2
dels pobles: –Anats e nonbrats lo pobla, de Bersabe entrò a Dan, e aportats
1Par 21,3
–Nostro Senyor crescha lo teu pobla més an sent dobles que ara no és.
1Par 21,3
fer qui serrà comtat per peccat al pobla? 4 Mas la paraula del rey val més
1Par 21,4
Joab axí defora, environà tot lo pobla d’Israell, e despuys ell se’n
1Par 21,7
nostro Senyor, per què ell ferí lo pobla de Israell. 8 E Daviu dix a nostro
1Par 21,14
tremès pastilència sobra tot lo pobla de Israell e moríran del pobla de
1Par 21,14
lo pobla de Israell e moríran del pobla de Israell LXX mília persones. 15 E
1Par 21,17
donchs, aquell qui mané que lo pobla fos nonbrat? Yo són aquell qui he
1Par 21,17
fet. Mas, què ha perservit aquest pobla? O, Senyor, yo·t prech que la tua
1Par 21,17
la casa de mon para, e que lo teu pobla no sia pas ferit. 18 E l’àngell de
1Par 21,22
vall, per ço que la plaga ses al pobla. 23 Lavors dix Ornam a Daviu: –Prin
1Par 22,1
aquest altar és an holocaust en lo pobla de Israell. 2 E ell menà que tots
1Par 22,10 la cadira de son regna per sobra lo pobla de Israell perdurablament.” 11
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1Par 22,12
1Par 22,13
1Par 22,18
1Par 23,1
1Par 23,25
1Par 26,30
1Par 27,23
1Par 28,2
1Par 28,4
1Par 28,4
1Par 28,5
1Par 28,8
1Par 28,21
1Par 29,9
1Par 29,14
1Par 29,17
1Par 29,23
1Par 29,25
1Par 29,26
1Par 29,27
1Par 7,4
1Par 10,9
1Par 16,8
1Par 16,24
1Par 16,26
1Par 21,2
1Par 22,14
1Par 7,28
1Par 4,27
1Par 13,9
1Par 21,30
1Par 17,17
1Par 16,19
1Par 16,19
1Par 26,13
1Par 29,11
1Par 29,12
1Par 1,10
1Par 27,32
1Par 5,24
1Par 11,12
1Par 28,1
1Par 29,24
1Par 22,4
1Par 26,5
1Par 9,24
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1Par 26,18
1Par 26,30
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e seny, que tu pusques governar lo
a Moysès que ell los ansenyàs al
nostro Senyor e denant lo seu
Selemó, son fill, rey sobre lo
Senyor Déus ha dat repòs al seu
éran M DCC. Aquests fóran sobra lo
havia dit que ell muntiplicaria lo
peus, él dix: –O, mos frares e mon
per ço que yo fos rey sobre lo
[*] ha elet mi an rey sobre tot lo
del regna de nostro Senyor sobra lo
huy.” 8 »Donchs ara, devant tot lo
E saben aytanbé los prínceps com lo
la mà de Jaiel de Gerson. 9 Tot lo
nom. 14 Qui són yo e qual és lo meu
coses a tu, e he vist lo teu
son para, e a tots plach, e tot lo
Senyor axelsà Salomó sobre tot lo
fill de Ysay, regnà sobre tot lo
los dies en què ell regnà sobra lo
fóran per lurs conpayas e per lurs
temples dels lurs déus e als lurs
lo seu nom e fets conèxer an los
les gens la sua glòria, a tots los
los déus. 26 Tots los déus dels
dix a Joab e als prínceps dels
hages paor. 14 Vet que yo ab la mia
hac Josuè, son fill. 28 E la lur
fills e tota la sua perentia no
qui era jova e seltant, havia un
muntanya de Gabeon. 30 E Daviu no
17 Més ancara, asò has vist éser
19 Jatsia açò que ells fosen
e que los seus leuradors fosen
las sorts fóran meses egualment als
11 Senyor, la grenesa és tua e lo
sobre totes les coses, virtut e
Nomroch, e aquest comensà a éser
de Daviu, era conseller e hom
Jadiel, qui fóran hòmens forts e
Eatoch, qui era entre tres hòmens
fills ab lurs misatges e tots los
24 E tots los prínceps e tots los
4 e los futs de cedre, qui no
fo lo VI, e Isachar fo lo VII, e
dels IIII vens, ço és, a levant e a
éran an la part de orient e devés
Hozà astàvan a la part devers soll
dels portés de la part devers
lo flum Jordà, de la part devers
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pobla de Israell e gordar la lix del
pobla de Ysraell. Conforte’t e fé
pobla. 19 Donchs abandonats vostres cors e
pobla de Israell, 2 e ajustà tots los
pobla [*] e habitació en Jerusalem
pobla de Israel ultra lo flum Jordà, de la
pobla de Israell axí com les astelles del
pobla, oyits mi! Yo·m perpencé que
pobla de Ysraell perdurablament; e ha
pobla de Ysrael. 5 E nostro Senyor ha
pobla de Israel. 6 I ell ha dit a mi:
pobla, e ara com lo meu Déu ho ou, vós
pobla a fer tots los meus menements.
pobla s’elegrà com ells prometían vot de
pobla que nós puscam a tu prometra totes
pobla qui és así atrobat oferir a tu dons
pobla de Israell obaiý a ell. 24 E tots
pobla de Israel e donà a aquell se glòria
pobla de Israel. 27 E los dies en què ell
pobla de Israel fóran XL anys: él regnà an
pobles molt forts hòmens, sants a batalla,
pobles. 10 E consegràran las sues armes en
pobles les sues atrobadures. 9 Cantats a
pobles les sues meravellas, 25 cor nostro
pobles són falses ýdoles, e nostro Senyor
pobles: –Anats e nonbrats lo pobla, de
pobresa he aparalades las despeses de la
poceció e la lur habitació fo an Batel ab
poch bastar al nonbre dels fills de Judà.
poch anclinada la archa. 10 E nostro
poch anar a l’altar per pregar a nostro
pocha cosa devant tu e per açò m’has
pochs per nonbre e que los seus leuradors
pochs, 20 ells pesàran de una gent en
pochs e als grans per lurs compayes en
poder e la glòria e la victòria. A tu sia
poder són an la tua mà, en la tua mà és
poderós en la terra. 11 E Mesraym engendrà
poderós e savi, hom ben letrat. Él e Jael,
poderosos, e fóran duchs e senyós en les
poderosos. 13 E aquest fou an Afís ab
poderosos e los molt forts qui éran an la
poderosos e tots los fills del rey Daviu
podien éser astimats, los quals los
Poŀlathí lo VIII; e nostro Senyor beneý
ponent e a tremuntana e a mixjorn. 25 E
ponent. 16 E hòmens vengéran de Bengamín e
ponent, de prop la porta qui mena hom a la
ponent ne astàvan quatra en la carrera e
ponent, en totes les obres de nostro
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1Par 22,8
moltes batalles, e per açò tu no
1Par 22,13 lix del Senyor ton Déu. 13 Ladonchs
1Par 22,16
e an aram e an ferra, los quals no
1Par 9,18
[*]. 18 Entrò aquel tems en la
1Par 9,18
gordaven cascú per son dia en la
1Par 9,21
fill de Mosolam, era porter de la
1Par 11,17
de Batlem, la qual era a la
1Par 11,18 sisterna de Batlem, qui era prop la
1Par 19,9
e andresàran lur host de prop la
1Par 26,16
part devers soll ponent, de prop la
1Par 26,17
VI fills de Leví estaven devers la
1Par 18,7
havían los servesialls de Adàdag e
1Par 15,2 cosa leguda que la archa de Déu sia
1Par 21,5
de mill mília e C mília hòmens
1Par 12,34 XXVIII mília ab aquels qui sabían
1Par 13,12 dix: «An qual manera me’n pusch yo
1Par 13,13
13 E per aquesta rahó él no la féu
1Par 15,2
los quals nostro Senyor elegí per
1Par 15,25
e los conestables anàran per
1Par 10,12
lo cors de Saül e de sos fills e
1Par 11,18
de Batlem, qui era prop la porta, e
1Par 15,27
e VII moltons. 27 Enperò, Daviu
1Par 5,18
de Manassès, qui éran batalés e
1Par 12,24
Senyor. 24 Los fills de Judà, qui
1Par 23,26
ofici dels fills de Leviy que ells
1Par 9,21
21 E Zacarias, fill de Mosolam, era
1Par 9,22
aquests fóran alets en portés per
1Par 9,23
23 ells e lurs fills aytanbé en les
1Par 9,27
nostro Senyor, 27 [*] per obrir las
1Par 22,3
molt ferro per los clavels de les
1Par 26,13 per lurs compayes en cascuna de les
1Par 9,17
en los palaus de Matofat. 17 E los
1Par 9,22
22 Tots aquests fóran alets en
1Par 9,24
cascú per son die. 24 Aquí havia
1Par 9,26 Leví fou comenat tot lo nonbre dels
1Par 15,18
e Bededom e Jeiel, los quals éran
1Par 15,23
23 E Baraquias e Bolencanà éran
1Par 15,24 Senyor, e Obededom e Camians éran
1Par 16,38
cascú per son die. 38 E astablí
1Par 16,42
E féu los fills de Eyditum éser
1Par 23,5
mília, 5 e hac-n’hi IIII mília
1Par 26,12 fóran XIII. 12 E fóran departits an
1Par 26,18
dos e dos. 18 En las seŀles dels
1Par 26,19
Aquests són los departiments dels
1Par 28,11
a Salamó, son fill, discrepcion del
1Par 11,25
no era vengut entre tres, e Daviu
1Par 26,32 DCC prínceps de compayas. E Daviu
1Par 1,48
per ell Saül de Robooth, qui és
1Par 13,7
lo seu nom fo apellat. 7 E ells
1Par 17,22
de la terra de Agipta. 22 E tu has
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poràs adificar la casa al meu nom, car tu
poràs tu profitar si tu guardes los
porían éser nonbrats. Donchs leve’t e fé,
porta del rey ells gordaven cascú per son
porta del rey envers orient. Aquells qui
porta del tebernacle del testimoni. 22
porta! 18 E levores anàran III forts
porta, e portaren-na a Daviu que·n
porta de la ciutat. E los reys qui hi éran
porta qui mena hom a la carrera de la
porta d’orient, e de la part devers
portà aquells an Jerusalem. 8 E pres
portada per alcuns, sinó per los fills de
portans aspasa, e hac-n’hi dels fills
portar ascut e lansa. 35 E los fills de
portar la archa de nostro Senyor?» 13 E
portar a la ciutat de Daviu, anans la mès
portar aquella e per aministrar a ell
portar la archa de la amistance de nostro
portàran aquells an Jabès, e soterràran
portaren-na a Daviu que·n bagés, lo
portava astolla e una butsina, e tots los
portaven armes, lanses e ascuts e coltels,
portaven ascuts e lanses, fóran VI mília
porten d’equí avant lo tebernacle ne tots
porter de la porta del tebernacle del
portes, qui éran CC XX, e aquests fóran
portes de la cassa de nostro Senyor e an
portes al matí com seria temps. 28 De
portes, e per fer junchtures e armelles, e
portes. 14 Donchs la sort qui era de la
portés de Seŀlum foren [*] e Telmon e
portés per portes, qui éran CC XX, e
portés devers alcuna part dels IIII vens,
portés, e éran sobra ells e gordaven las
portés. 19 E los cantós éran Hamar i Asaf
portés de la archa. 24 E Sebonias e
portés de la archa. 25 Donchs Daviu e tots
portés Obededom e sos frares e fóran
portés. 43 E tot lo pobla se’n tornà a la
portés e atretans qui cantàvan a nostro
portés que fosen tots prínceps de les
portés de la part devers ponent ne astàvan
portés, dels fills de Corrè e de Merarí.
porxo e del templa e dels celers e de la
posà aquell a la sua orella. 26 E los pus
posà aquests sobre los fills de Rubèn e
posade de prop la aygua. 49 E com fo mort
posàran, donchs, la archa de nostro Senyor
posat lo teu pobla [*] perdurablament. E
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1Par 26,10
e per açò son para havia ell
1Par 9,29
les coses del sentuari éran
1Par 7,21
cor ells vengéran per asveyr las
1Par 9,2
en lurs ciutats e en las
1Par 28,1
qui éran sobra les riqueses e les
1Par 29,6
dels prínceps sien curosos de les
1Par 2,22
22 E Segub engendrà Jachir, e
1Par 5,23
de la meytat del trip de Manassès
1Par 28,8 nostro Senyor Déus, per ço que vós
1Par 17,18
los hòmens, Senyor Déus. 18 Què
1Par 22,14
l’aram e del ferro és munt que no
1Par 9,31
de Seŀlum, fill de Corè, era
1Par 27,29
l’oliy. 29 E Saratiar de Saran era
1Par 23,4
XXIIII mília, e hac-n’hi de
1Par 26,6
per nom Samaÿas hach fills e fóran
1Par 27,1
e conestables e senescals e
1Par 28,1
e los duchs dels trips e los
1Par 21,8
règeument, com yo he fet açò. Jo·t
1Par 21,17
aquest pobla? O, Senyor, yo·t
1Par 29,8
als quals fóran trobades pedres
1Par 29,2
de diverses colors, e totes péres
1Par 17,25
lo teu serfs ha trobada fiance de
1Par 21,30
E Daviu no poch anar a l’altar per
1Par 6,49
obs al sante sentorum, per ço que
1Par 4,10
ohí-lo de la oració de què ell
1Par 21,13
totes parts són a mi angoxes e ma
1Par 21,22
Senyor, anaxí anperò que tu·n
1Par 9,28
éran guardats per nonbre e hom los
1Par 28,16
a mesura aur a obs de la taule de
1Par 2,18
18 E Caleb, fill de Hesrom,
1Par 2,19
Ardon. 19 E com fo morta Asubà,
1Par 2,21 para de Galaad, e com hac LX anys
1Par 2,23
en la terra de Galaad. 23 E Jesur
1Par 2,26 Ymà, Aram, Asson, Achià. 26 E puys
1Par 5,26
de Teglatphalazar, rey de Assur, e
1Par 10,4
aspeventat per pahor. Donchs Saül
1Par 11,5
David: –Tu no antraràs sa. E Daviu
1Par 14,3
lo seu regna era axelsat [*]. 3 E
1Par 18,1
los feristeus e humilià aquells, e
1Par 18,4
flom de Eufratres. 4 Donchs Daviu
1Par 18,7
les coses que ell feya. 7 E Daviu
1Par 18,8
e portà aquells an Jerusalem. 8 E
1Par 18,11
[*] e l’aur lo qual lo rey havia
1Par 20,2 Rebat e destroví aquella. 2 E Daviu
1Par 20,2
-na fer una corona a si matex. I
1Par 15,13
ferí, per ço con no hy érats vós
1Par 13,11
de Ozà» dentrò an aquest
1Par 5,20
nafeus e aquells de Nodap, 20 [*] e
1Par 5,21
per ço com crèyan an ell. 21 E
1Par 5,21
e·ls camells, qui éran V mília, e
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posat an príncep; 11 Helechias fo lo
posats sobra la cèmolla e sobra lo viy e
posecions. 22 Donchs Efraÿm, lur para,
posecions dels fills de Israel fóran los
posecions del rey, e apellà lurs fills ab
posesions del rey. 7 E ells donàran [*] V
poseý XXIII ciutats en la terra de Galaad.
poseýan la terra dels termes de Basaan
poseÿschats la bona terra e que lexets
pot Daviu més fer com tu hages axí
pot éser comptat, cor lo nonbra és vensut
prebost de totes les coses qui éran frites
prebost sobre las bístias qui pexían an
prebots e de jutges VI mília, 5 e hac-n’
prebots de lurs compayas, cor ells éran
prebots, qui administraven al rey segons
prebots de les compayes, los quals
prech que tu tolges lo peccat de ton
prech que la tua mà se torn contra mi e
preciosas, ells les donàran en lo tresaur
precioses e moltes pedres de marbra [*] e
pregar denant tu. 26 Donchs, Senyor, tu
pregar a nostro Senyor, cor ell era astat
pregasen nostro Senyor Déus per lo pobla
pregava e donà-li so que ell volia. 11 E
premen, mas més val a mi que yo caga en
prengues aytant argent com vall, per ço
prenia de ells a comta. 29 E aquells qui
preposició, e atresí li donà argent a les
pres muler qui era apellada Asubà, de la
pres altra muler qui era apellada Chayp e
pres-la per muler e angendrà de ella
pres Aram e los castells de Jeïr e Canat e
pres altra [*] Geramael qui havia nom
pres Rubèn e Gad e la meytat del trip de
pres se aspasa e lexà’s caer sobre
pres la torra de Sion, la qual és la
pres altres mulers en Jerusalem e angenrà
pres Geth e les filles de aquell de la mà
pres mill carretes sues e VII mília
pres los carcaxes d’aur los qualls havían
pres atrasí de Sabat e de Semín, qui éran
pres de les gens, axí com de Idomea e de
pres e levà la corrona a Melchom de son
pres †lo pobla† de la ciutat. 3 E manàpresens, e per ço com nós fèyem cosa qui
present dia de huy. 12 E lavors Daviu temé
preséran los agerenchs e aquells qui éran
preséran an ells e tota lur roba e·ls
preséran CCC L mília oveles e II mília
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1Par 10,8
8 E an l’altre dia los filisteus
1Par 10,12
12 los forts hòmens se levàran e
1Par 23,22
mas filles. E los fills de Sis [*]
1Par 29,14
a tu aquelles coses que havem
1Par 17,7 Senyor de les compayas diu açò: ‘Yo
1Par 20,2
de un talent de or e moltes pedres
1Par 6,10 Joannàs engenrà Anarias. Aquest fo
1Par 16,39
e Hozà. 39 E stablí Sadoch lo
1Par 24,2
e Ytamar usàran de ofici de
1Par 27,5
milés. 5 Beneas, fill de Joadès, lo
1Par 9,10
les cases dels lurs pares. 10 Dels
1Par 15,24
e Zacarias e Bennias e Elèzer,
1Par 23,29
templa de nostro Senyor. 29 E los
1Par 24,6
prínceps [*] de les compayas, dels
1Par 24,31 los prínceps de les compayas dells
1Par 28,13
discripció dels departiments dels
1Par 28,21
21 Vet que los departimens dels
1Par 9,2
dels fills de Israel fóran los
1Par 9,30
las aspícias. 30 E dels fills dells
1Par 13,2
totes las regions de Israell e als
1Par 15,11 11 E Daviu apellà Sadoch e Abiatar,
1Par 15,14 no era a nós leguda. 14 Donchs los
1Par 16,6
6 E astablí Banayà e Jaziell, los
1Par 18,16 Achimàlech, fill de Abitamar, éran
1Par 23,2
ajustà tots los prínceps [*] e los
1Par 4,21
qui obraven bis, drap de lin
1Par 2,25
de Tachue. 25 Ismael, qui era lo
1Par 2,50
fóran fills de Calef. E Hur, qui fo
1Par 3,1
aquests fills en Habron: lo
1Par 3,15
Josias. 15 Josias engenrà lo
1Par 4,4
Hossà e [*] Hur, qui era lo
1Par 5,1
al die de huy. 5,Tit 1 Rubèn fo lo
1Par 5,3
prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui era lo
1Par 6,28
28 Aquests fóran fills de Semel: lo
1Par 8,1
1 Bengamín angendrà Bale, son fill
1Par 8,30
de sa muler Maachà, 30 e son fill
1Par 8,39
de Asaell. 39 Los fills de Assa:
1Par 9,5
5 fóran Salorní e Azià, lo fill
1Par 9,31
E Amathaties, del linatga de Leví,
1Par 9,36
[*]. 35 En Gabelon [*] 36 lo seu
1Par 11,6
de David. 6 E ell dix: –Aquel qui
1Par 11,6
Donchs, Joab, fill de Servià, anà
1Par 11,25
tres molt forts. 25 I ell era lo
1Par 12,15
qui pasàran flom Jordà en lo
1Par 23,11
fills de Semeý. 11 E Élech era lo
1Par 23,16
Eliàtser. 16 Los fills de Gerson lo
1Par 23,17
E los fills de Ebèser: Robià fo lo
1Par 23,18
fills de Ysachar: Salumith fo lo
1Par 23,19
E los fills de Hebron: Zariau fo lo
1Par 23,20
Los fills de Uriell: Michà fou lo

SEVILLA: 1PAR

preséran les despules de aquells qui éran
preséran lo cors de Saül e de sos fills e
preséran aqueles per mulers. 23 E los
preses de la tua mà. 15 Nós som astranys
presí tu con tu gordaves lo bestiar en les
presioses e féu-na fer una corona a si
prevera e usà de l’ofici en la cassa de
prevera e sos frares devant la archa de
prevera. 3 E Daviu departí aquells, so és,
prevera, era duch de la tersa compaya en
preveras fóran Gerade, Ayotasir e Zachim,
preveras, cantaven ab tronpes devant la
preveras seran sobre los pans consegrats e
preveras e dels fills de Leví. E descrisch
preveras e dells fills de Leví; aytanbé
preveras e dels fills de Leví en totes les
preveras e dels fills de Leví en tota la
preveres e los fills de Leví e los
preveres feien [*]. 31 E Amathaties, del
preveres e als fills de Leví, qui habiten
preveres, e los fills de Leví, ço és,
preveres e los fills de Leví fóran
preveres, al cantar contínuament ab trompa
preveres. E Isfusan era ascrivà. 17 E
preveres e los fills de Leví. 3 E los
prim, en la casa del Jurament, 22 e de
primer anfant de Hesrom, engendrà
primer, engenrà de Efrata Soboal, para de
primer fo Amon, qui nasch de Achmós
primer Joannan, lo segon Joaquim, lo
primer angenrat [*], para de Batleem. 5 E
primer angenrat fill de Israel, mas, per
primer angenrat de Israell, engendrà Enoch
primer angenrat fo Uazaní, Abià. 29
primer angenrat, e Asbaal fou lo segon, e
primer angenrat fo Adon, e Sur e Ciys e
primer angenrat Ullam e Hus lo segon e
primer angenrat; aquests fóran sos fills.
primer fill angenrat de Seŀlum, fill de
primer fill engenrat Abdon, e Sus e Cis e
primer ferrà lo Jebuseu, aquel serà
primer e fo fet príncep de David. 7 E
primer entra XXX, emperò ell no era vengut
primer mes, con ell ha acostumat de créxer
primer e Zizà lo segon; e Jaús e Banan no
primer fo Sobuel. 17 E los fills de
primer; e Eliàtzer no hac altres fills,
primer. 19 E los fills de Hebron: Zariau
primer; Amarias fo lo segon; Jaell, lo
primer; Jasià, lo segon. 21 Los fills de
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1Par 26,2
[*] 2 [*] e Zacarias fo lo
1Par 26,4
los fills de Obedom: Samaÿas fo lo
1Par 26,10
Ceerí, cor ell no havia fill
1Par 27,2
era sobra la primera compaya en lo
1Par 27,3
tots los prínceps de la host en lo
1Par 24,7
los altros fills de Ytamar. 7 La
1Par 25,9
e aytenbé lo savi con lo foll. 9 La
1Par 27,2
fill de Sabdiel, era sobra la
1Par 1,13
Capturín. 13 E Canaan engenrà
1Par 1,29
de aquests: Ismael engenrà
1Par 2,13
angendrà Ysay, 13 Ysay angendrà
1Par 2,25 primer anfant de Hesrom, engendrà
1Par 2,27
27 E los fills que Aram angendrà
1Par 2,42
de Geremael, Geremaell angenrà
1Par 9,2
peccat. 2 Mas aquells qui habitaven
1Par 11,3
3 Donchs tots los prínceps e
1Par 15,25
archa. 25 Donchs Daviu e tots los
1Par 18,17
E los fills de Daviu astàvan
1Par 29,29
él. 29 Los fets del rey Daviu, los
1Par 21,16
girat contra Jerusalem. E ell e los
1Par 21,23 pobla. 23 Lavors dix Ornam a Daviu:
1Par 2,10
e Aminedap angenrà Nason,
1Par 5,6
asirians, se’n menà catiu, e fo
1Par 5,15
de Abdiell, qui fo fill de Oremí,
1Par 11,2
lo meu pobla de Israel e tu seràs
1Par 11,6
primer ferrà lo Jebuseu, aquel serà
1Par 11,6
fill de Servià, anà primer e fo fet
1Par 11,11
Daviu: Jesbaam, fill de Hetemoní,
1Par 11,20
20 Abisay, frare de Joab, era
1Par 11,21
entra tots 21 e era lo pus nobla
1Par 11,42 42 e Dinà, fill de Sagat, de Rubèn,
1Par 12,3
dels fills de Bengamín, 3 era
1Par 12,9
en les muntayas. 9 E Èser era
1Par 12,27 Leví, IIII e mília DC. 27 Johadà fo
1Par 12,28
qui era infant de nobla joventut e
1Par 15,5
Leviy. 5 E dels fills de Cahat fo
1Par 15,6
C XX. 6 E dells fills de Merarí fo
1Par 15,7
CC XX. 7 E dells fills de Jerson fo
1Par 15,8
XX. 8 E dells fills de Alisafam fo
1Par 15,9
de CC. 9 Dels fills de Hebron fo
1Par 15,10 de LXXX. 10 Dels fills de Osiell fo
1Par 15,22
ab lurs rautes [*]. 22 E Cocinas,
1Par 15,27
e los cantors, e Cohenias, qui era
1Par 16,5
Déus de Israell, 5 ço és, Asaph lo
1Par 16,7
Senyor. 7 En aquel die féu Daviu
1Par 18,15
Servià, era sobra tota la sua host
1Par 19,16
éran oltra lo flom. E Safat hi era
1Par 19,18 mília hòmens de peu, e aucís Safat,
1Par 24,20
20 E Subael, fill de Jedià, era
1Par 24,21 fills de Amram [*]. 21 E Jesias era
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primer angenrat, e Yadiell fo lo segon, e
primer engenrat, e Josudap lo segon, e
primer angenrat e per açò son para havia
primer mes, e havia-hy sots ell XXIIII
primer mes. 4 Achites Duch havia la segona
primera sort exí a Yoyarib, e la segona
primera sort exí a Josep, qui era de Asaf;
primera compaya en lo primer mes, e havia
primerament Sidònem e Heteu, 14 Jebuseu,
primerament Nabayot, e puys Cedar, Abdeel,
primerament Eliap, lo segon Aminedap, lo
primerament Ram e puys engendrà Ymà, Aram,
primerament de Ysmaell fóran Mahon, Yamín,
primerament Mosà, Mosà engendrà Zip e
primerament en lurs ciutats e en las
primers nats del pobla de Israel vengéran
primers nats del pobla de Israell e los
primers a la mà del rey. 19,Tit 1
primers e los derés, són ascrits en lo
primés nats caygéran anclinats an terra, i
–Prin-la e lo senyor rey meu face tot ço
príncep dels fills de Judà. 11 Nason
príncep en lo trip de Rubèn. 7 E los seus
príncep de la casa en las suas companyes,
príncep sobra aquel.” 3 Donchs tots los
príncep e duch. Donchs, Joab, fill de
príncep de David. 7 E David habità an la
príncep entre XXX; aquest levà la sua
príncep dels tres, i ell levà la sua lance
príncep [*], emperò ell no era vengut
príncep dels fills de Rubèn, e XXX ab ell;
príncep Abiàcer e Joaber, fills de Maàs de
príncep e Obdias lo segon, Aliap lo ters,
príncep del linatga de Aron e ab ell III º
príncep de la casa de son para, n’hi hach
príncep Uriell, e sos frares, ço és, de C
príncep Asaà, e sos frares, ço és a seber,
príncep Joell, e sos frares, ço és, de C
príncep Sameÿas, e sos frares, ço és a
príncep Eliel, e sos frares, ço és a
príncep Aminadap, e sos frares, ço és a
príncep dels fills de Leví, era astablit
príncep de la profecia entra los cantors.
príncep, Azacaries, qui era lo segon a
príncep Asaph e sos frares per confesar a
príncep. E Josefat, fill de Aliüd, era
príncep de la cavaleria de Adàdag, era
príncep de la host. 19 E com los servens
príncep dels fills de Leví qui éran astats
príncep dels fills de Tobias. 22 E Ysaans
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1Par 26,10
ço és a saber, fills de Merarí, fo
1Par 26,10 per açò son para havia ell posat an
1Par 26,31
lo servey del rey. 31 E Azaries fo
1Par 27,3
3 E era dels fils de Fares e
1Par 27,8
8 Samahoth de Zezaares era lo V
1Par 27,9
XXIIII mília hòmens. 9 Lo VI
1Par 27,10
XXIIII mília hòmens. 10 Lo VII
1Par 27,11
XXIIII mília hòmens. 11 Lo VIII
1Par 27,12
XXIIII mília hòmens. 12 Lo VIIII
1Par 27,13
XXIIII mília hòmens. 13 Lo X
1Par 27,14
XXIIII mília hòmens. 14 Lo XI
1Par 27,15
XXIIII mília hòmens. 15 Lo XII
1Par 27,17
Tamel; sobre los fills de Aron era
1Par 27,18
18 sobra los fills de Judà era
1Par 27,18
sobre los fills de Yssachar era
1Par 27,19
19 sobre los fills de Sebulon era
1Par 27,19
sobre los fills de Neptalín era
1Par 27,20
20 sobre los fills de Efraÿm era
1Par 27,20
sobre lo mix trip de Manasès era
1Par 27,21 mix trip de Manasès en Galaad era
1Par 27,21
sobra los fills de Benjamín era
1Par 27,22
22 sobre los fills de Dan era
1Par 27,34
de Beneÿas, e Abiatar. E Joab era
1Par 29,22
fill de Daviu; donchs ells untàran
1Par 4,22
e Segur, Anant, los quals fóran
1Par 4,38
de Samayà. 38 Aquests fóran los
1Par 4,42
de Sir D hòmens. I éran los lurs
1Par 5,2
germans, e isquéran de ell molts
1Par 5,7
per conpayes sues havían per
1Par 5,24
fort molts. 24 E aquests fóran los
1Par 7,2
Jemay, Jebsom, Samuel; e fóran
1Par 7,3
e Joell e Josià; aquests V fóran
1Par 7,7
e Germoth, Auray. Aquests fóran V
1Par 7,9
fóran fills de Bècher. 9 E los
1Par 7,11
fóran fills de Jadiel, i éran
1Par 7,40
aquests foren fills de Aser e fóran
1Par 8,6
foren fills de Adoch e fóran
1Par 8,10
e Meri; aquests són los fills e
1Par 8,13
filles. 13 E Barà e Sèmnua fóran
1Par 8,28
28 Aquests fóran patriarchas e
1Par 9,9 Fóran DCCCC LVI. Tots aquests fóran
1Par 9,13
de Omín. 13 E lurs frares fóran
1Par 9,33
cascun disapte. 33 Aquests són los
1Par 11,3
sobra aquel.” 3 Donchs tots los
1Par 11,10
era ab ell. 10 Aquests són los
1Par 11,15
al seu pobla. 15 E III dels XXX
1Par 12,14
14 Aquests fóran los fills de Gat
1Par 12,18 complí Abisay, qui era entre XXX
1Par 12,18
Daviu rabé aquells e féu-los
1Par 12,19
ell no s’hi combaté pas, car los
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príncep Ceerí, cor ell no havia fill
príncep; 11 Helechias fo lo segon, e
príncep dels fills de Hebron segons lurs
príncep de tots los prínceps de la host en
príncep en lo V mes, e havia an la sua
príncep an lo VI mes era Hyram, fill de
príncep e lo VII mes era Helas de Faŀló,
príncep en lo VIII mes era Sobocar de
príncep en lo VIIII mes Abiàzer de
príncep en lo X mes era Maray, de Nerofat,
príncep en lo XI mes era Beneÿas de
príncep en lo XII mes era Hoaldià de
príncep Sadoch; 18 sobra los fills de Judà
príncep Eliüd, frara de Daviu; sobre los
príncep Amrí, fill de Micael; 19 sobre los
príncep Yesmeÿas, fill de Abdias; sobre
príncep Jeramuth, fill de Oziel; 20 sobre
príncep Ozee, fill de Ozazín; sobre lo mix
príncep Joell, fill de Fadaÿas; 21 e sobre
príncep Jaddó, fill de Zacarias; sobra los
príncep Josiell, fill de Abner; 22 sobre
príncep Ezriel, fill de Jeroam. Aquests
príncep de tota la host del rey. 28,Tit 1
príncep a nostro Senyor e untàran Sadoch
prínceps en Moab, e aquels qui tornàran en
prínceps qui fóran anomenats en les suas
prínceps Phalsias, Naarias, Raphaÿas,
prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui era lo primer
prínceps Zezehl e Zacharias. 8 E Baala fo
prínceps de la casa de lur perentia:
prínceps per les suas cases e per las lurs
prínceps. 4 E aquets fóran per lurs
prínceps de compayes molt forts per
prínceps dels linatges fóran nonbrats per
prínceps de lur linatga, i éran molt forts
prínceps de lur linatga e fóran alets e
prínceps de linatga qui habitava en Gàbaa,
prínceps en lurs compayes. 11 Mensim
prínceps dels linatgas qui habitaven en
prínceps de lurs compayes, los quals
prínceps per lurs compayes per les cases
prínceps per lurs compayes M CC LXX e
prínceps dels cantadors per lurs companyas
prínceps e primers nats del pobla de
prínceps dels forts hòmens [*], los quals
prínceps develàran a la pedra en què era
prínceps de la host; lo manor era sobre C
prínceps, e dix a Daviu: –Nós som teus e
prínceps de la compaya. 19 E del trip de
prínceps falisteus faéran consell e faéran
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1Par 12,20
1Par 12,21
1Par 12,23
1Par 12,32
1Par 12,34
1Par 13,1
1Par 15,12
1Par 15,16
1Par 19,3
1Par 21,2
1Par 22,17
1Par 23,2
1Par 23,8
1Par 23,9
1Par 23,9
1Par 23,24
1Par 24,4
1Par 24,4
1Par 24,4
1Par 24,5
1Par 24,5
1Par 24,6
1Par 24,31
1Par 26,12
1Par 26,21
1Par 26,26
1Par 26,32
1Par 27,1
1Par 27,3
1Par 27,22
1Par 27,31
1Par 28,1
1Par 28,4
1Par 28,21
1Par 29,6
1Par 29,6
1Par 29,6
1Par 29,11
1Par 29,24
1Par 15,22
1Par 15,27
1Par 17,1
1Par 17,15
1Par 29,29
1Par 16,22
1Par 25,1
1Par 25,2
1Par 22,13
1Par 11,9
1Par 29,6
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e Eliú e Selaquí. Aquets éran
éran hòmens molt forts e fóran fets
de Déu. 23 Aquest és lo nonbre dels
de Israell hagesen a fer, fóran CC
ajuda no pas ab dobla cor. 34 E los
e ab los conestables e ab tots sos
12 E dix a ells: –Vós, qui sots
ab perxes. 16 E com Daviu dix alls
que ells aconortasen Hamon. 3 E los
Israell. 2 E Daviu dix a Joab e als
tu. 17 Donchs Daviu menà a tots los
de Israell, 2 e ajustà tots los
e Semeý. 8 Fills de Leedan, fóran
9 Fóran fills de Semeý e fóran
Josiell e Arram; aquests tres fóran
e an lurs compayas, e fóran
Aleatzar fóran atrobats molt més an
ço és, als fills de Aleatzar, XVI
lurs compayes e per lurs cases VIII
entra si per sorts, cor los
cor los prínceps del santuari e los
aquels denant lo rey e denant los
e denant Achimàlech e devant los
departits an portés que fosen tots
e los fills de Gerson [*] fóran
santifichà lo rey Deviu, e fóran
fort adat, e fóran dos mília e DCC
segons lur nonbre, qui fóran
fils de Fares e príncep de tots los
fill de Jeroam. Aquests fóran los
sobra los bous. Tots aquests fóran
1 Donchs Daviu apellà tots los
Ysraell perdurablament; e ha alets
són aparalats. E saben aytanbé los
ço que volrà a nostro Senyor. 6 Los
conestables e los senescals e los
e los senescals e los prínceps dels
és teu e tu ést sobra tots los
Israell obaiý a ell. 24 E tots los
de Leví, era astablit sobre la
e Cohenias, qui era príncep de la
an la sua cassa, él dix a Natan
e segons aquesta visió parlà Natan
lo veent e an lo libre de Natan
e no us ulats malignar en los meus
Asaf, de Heman e Ydicum, los quals
e Aserella. Los fills de Asaf
ton Déu. 13 Ladonchs poràs tu
altra part de la ciutat. 9 E David
Los prínceps de les compayes e los
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prínceps dels cavalers de Manasès. 21
prínceps en l’host. 22 E vanían cascun
prínceps de la host qui vengéran a Daviu
prínceps ab lurs hòmens. Tots los altros
prínceps de la cavaleria de Naptalín fóran
prínceps, 2 e dix a tota la compaya dells
prínceps de les compayas dells fills de
prínceps dels fills de Leví que ells
prínceps dells fills de Amon dixéran a
prínceps dels pobles: –Anats e nonbrats lo
prínceps de Ysraell que ells ajudasen a
prínceps [*] e los preveres e los fills de
prínceps Jadiell e Serram e Joell, aquests
prínceps Salamenich, Josiell e Arram;
prínceps de les compayas de Lehedan. 10 E
prínceps per lur orda e per lo nonbra de
prínceps que los fills de Ytamar, e ell
prínceps per lurs compayes, e als fills de
prínceps. 5 E axí ell departí les unes e
prínceps del santuari e los prínceps de la
prínceps de la casa de Déu éran aytanbé de
prínceps [*] de les compayas, dels
prínceps de les compayas dells preveras e
prínceps de les guardes, qui administrasen
prínceps de les compayas de Leedan e
prínceps de compayas e conestables e duchs
prínceps de compayas. E Daviu posà aquests
prínceps de compayas e conestables e
prínceps de la host en lo primer mes. 4
prínceps dels fills de Israell. 23 E Daviu
prínceps de la riquesa del rey Daviu. 32 E
prínceps de Israell e los duchs dels trips
prínceps del trip de Judà, e ha aleta de
prínceps com lo pobla a fer tots los meus
prínceps de les compayes e los pròmens
prínceps dels prínceps sien curosos de les
prínceps sien curosos de les posesions del
prínceps. 12 Les riqueses són tuas e la
prínceps e tots los poderosos e tots los
profecia per cantar dolç cant, cor ell era
profecia entra los cantors. Daviu era
profeta: –Veus que yo habit en la casa de
profeta a Daviu. 16 E com lo rey Daviu fos
profeta e an lo volum de Agaad lo veent,
profetes.”» 23 «Cantats, terra, cantats a
profetitzàran ab rautes e ab saltiris e ab
profetitzàran sots la mà de Asaf prop lo
profitar si tu guardes los jutgamens e los
profitava e crexia, e nostro Senyor era ab
pròmens dels trips de Israel, los
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1Par 29,9
9 Tot lo pobla s’elegrà com ells
1Par 29,14 és lo meu pobla que nós puscam a tu
1Par 1,48
Saül de Robooth, qui és posade de
1Par 6,54
en los carrés e an los lochs de
1Par 6,57
e los lurs masos qui hi éran de
1Par 7,29
filles e Azà ab ses filles. 29 E de
1Par 11,15
a la pedra en què era Daviu, de
1Par 11,18
de la sisterna de Batlem, qui era
1Par 12,40
aparalat. 40 E aquests qui éran de
1Par 19,9
de defora e andresàran lur host de
1Par 21,15 E l’àngell de nostro Senyor estava
1Par 25,2
profetitzàran sots la mà de Asaf
1Par 25,6
de la casa de nostro Senyor e de
1Par 26,16
a la part devers soll ponent, de
1Par 29,3 templa de mon Déu de ço qui era meu
1Par 9,22
e aquests fóran descrits en lurs
1Par 29,4
Ofir e VII mília talens de argent
1Par 29,17
17 Senyor Déus, yo sé bé que tu
1Par 26,16
qui mena hom a la carrera de la
1Par 22,2
qui talasen péres ensems e que les
1Par 7,15
a sos fills, ço és, a Hapim e a
1Par 28,17
e als ansensós qui éran d’aur molt
1Par 28,18
de argent. 18 E donà aur molt
1Par 23,28
en les finestras e en loch de la
1Par 4,9
Aram. 9 E Jabès emperò fo millor e
1Par 5,2
a magor. 2 Emperò Judas era molt
1Par 11,20
contra CCC nafrats, i ell era lo
1Par 11,21 pus anomenat entra tots 21 e era lo
1Par 11,24
Beneÿas, fill de Yoadè, qui era lo
1Par 11,26
aquell a la sua orella. 26 E los
1Par 12,4
4 e Samaÿas de Gabaon, qui era lo
1Par 12,8
era axí com a cara de lehó i éran
1Par 17,8
fet a tu gran nom, axí com u dels
1Par 17,27
que ell sia tostemps denant tu, cor
1Par 19,10
derrera contra ell, ell alegí los
1Par 29,14
yo e qual és lo meu pobla que nós
1Par 13,12
e dix: «An qual manera me’n
1Par 22,12
do a tu saviesa e seny, que tu
1Par 1,29
engenrà primerament Nabayot, e
1Par 2,21
Urí, e Urí angendrà Basalael. 21 E
1Par 2,25 Hesrom, engendrà primerament Ram e
1Par 2,26
Ymà, Aram, Asson, Achià. 26 E
1Par 4,41
destroÿts tro al dia de huy. E
1Par 19,19
a Deviu e servíran a ell. E anc
1Par 2,18
muler qui era apellada Asubà, de la
1Par 2,29 Abisur hach per muler Adigal, de la
1Par 3,12
12 E Amasias, fill de Joàs, lo
1Par 4,18
de Nebequià, filla de faraon, la
1Par 4,40
terra e ampla e [*] abondosa, en la
1Par 5,6
Bàal, 6 e Bèal angendrà Becham, lo
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prometían vot de bon grat, cor ells
prometra totes aquestes coses? Totes
prop la aygua. 49 E com fo mort Seül,
prop las parantias dels catitaris, cor per
prop, 58 Jèter e Tramó, ab los seus masos
prop los fills de Manasès estech Bersan e
prop la cova de Adolam. E, com los
prop la porta, e portaren-na a Daviu que
prop entrò a Issachar e Zabulon e a
prop la porta de la ciutat. E los reys qui
prop la era de Ornan jebuseu. 16 E Daviu
prop lo rey. 3 E Ydathun: e los fills de
prop lo rey, Asaf e Yditun e Haman. 7 E lo
prop la porta qui mena hom a la carrera de
pròpiament, enfora aqueles coses que yo he
pròpias villas, los quals David e Samuell
provat per deurar las perets del templa, 5
proves los cors e ames simplea, un yo, qui
pugada, e és aquí la guàrdia contra la
pulisen, enaxí que la casa de nostro
Pulphim e a Safan, e hac una sor per nom
pur e als lehonets d’aur, segons la
pur a l’altar en què hom cremava l’
purificació e an lo sentuari e an totes
pus nobla que tots sos frares, e la sua
pus fort de tots sos germans, e isquéran
pus anomenat entra tots 21 e era lo pus
pus nobla príncep [*], emperò ell no era
pus nomenat entre tres molt forts. 25 I
pus forts hòmens [*] fóran: Asaell, frare
pus fort entra XXX; e Jeremias e Jahiell e
pus correns que cabirolls en les muntayas.
pus grans qui són honrats en terra. 9 I he
pus tu, Senyor, la has beneÿta, ella serà
pus forts hòmens de tot lo pobla de
puscam a tu prometra totes aquestes coses?
pusch yo portar la archa de nostro
pusques governar lo pobla de Israell e
puys Cedar, Abdeel, Basan, 30 Masmà, Dumà,
puys Hesrom colgà’s ab la filla de
puys engendrà Ymà, Aram, Asson, Achià. 26
puys pres altra [*] Geramael qui havia nom
puys habitàran ells aquí per aquells, per
puys Síria no volch ajudar als fills de
qual angenrà Enoch, e Enoch angendrà
qual hac Anaoban, Molip. 30 Nadap angendrà
qual angenrà Atzaries, e Atzaries angendrà
qual rabé per muler Mèroch. 19 Aquests són
qual ya havían habitat de aquells qui
qual Teglatphasar, rey dels asirians, se
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1Par 5,25
e adoraren los déus del pobla, la
1Par 6,10
la cassa de nostro Senyor Déus, la
1Par 7,23
23 I él jach ab se muler, la
1Par 7,24
cassa. 24 E sa filla fo Sarrà, la
1Par 7,25
foren Rapha e Rèceph e Tale, del
1Par 7,26
e Tale, del qual Tèran nasch, 26 lo
1Par 7,27 nom Amiüd e angenrà Elizamà, 27 del
1Par 7,27 Elizamà, 27 del qual nasch Num, lo
1Par 8,37
37 e Moasà angenrà Banaà, del
1Par 8,37
Banaà, del qual fo fill Rafayà, del
1Par 8,37
Rafayà, del qual és nat Elezà, lo
1Par 9,16
fill de Assà, fill de Alcanà, lo
1Par 10,13 los menements de nostro Senyor, lo
1Par 10,14 asperance en nostro Senyor, per la
1Par 11,3
la paraula de nostro Senyor, le
1Par 11,5
E Daviu pres la torra de Sion, la
1Par 11,17
aygua de la sisterna de Batlem, la
1Par 11,18
-na a Daviu que·n bagés, lo
1Par 11,22
fill de Johadè, era molt fort, lo
1Par 11,23
e arepà a ell la sua lanse, la
1Par 13,6
Déu qui seu sobre Xerobín, en lo
1Par 13,12
temé nostro Senyor, e dix: «An
1Par 15,3
la archa de Déu en lo seu loch, lo
1Par 16,16 ell manà en mill generacions, 16 la
1Par 16,40
en la lig de nostro Senyor, la
1Par 17,11
susitaré la tua sement aprés tu, la
1Par 17,16 dix: –O, Senyor Déus, e què són yo,
1Par 17,21
oyits de les nostres orelles. 21 E
1Par 17,21
Una solla gent en terra, a la
1Par 18,8
ciutats de Adàdag, molt aram, del
1Par 18,11
aur e de l’argent [*] e l’aur lo
1Par 20,4
Gèzer contra los feristeus, en la
1Par 20,5
batalla contra los feristeus, en la
1Par 20,5
geteu, lo fust de la lansa del
1Par 21,12
totes lurs ciutats. Donchs, veges
1Par 22,5
enfant e delicat, e la casa la
1Par 27,4
si un altra per nom Machelloth, lo
1Par 28,2
casa a nostro Senyor, en la
1Par 29,3
e aur an lo templa de mon Déu, lo
1Par 29,14
lo teu nobla nom. 14 Qui són yo e
1Par 29,19
tots e que adifich la casa de la
1Par 20,6
batalla esdevench an Geth, en le
1Par 26,15
a Bededom e a sos fills, en la
1Par 14,12
ells desemparàran lurs déus, los
1Par 18,7
Daviu pres los carcaxes d’aur los
1Par 12,32
conèxer tots los temps e manaven
1Par 17,8
de Israell, 8 e yo fuy ab tu en
1Par 29,5
deurar las perets del templa, 5 an
1Par 4,22
hom de Felsia, e Segur, Anant, los
1Par 6,65
dels fills de Bengamín ciutats, les
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qual cosa nostro Senyor Déus los havia
qual féu Selamó en Jerusalem. 11 E Azarias
qual consebé e anfentà un fill, e apelà lo
qual adifichà Beterèn lo Jusà e Asoensera
qual Tèran nasch, 26 lo qual angendrà
qual angendrà Laadon. E lo fill de aquest
qual nasch Num, lo qual hac Josuè, son
qual hac Josuè, son fill. 28 E la lur
qual fo fill Rafayà, del qual és nat
qual és nat Elezà, lo qual engendrà Asel.
qual engendrà Asel. 38 E Asell hac VI
qual habità en los palaus de Matofat. 17 E
qual li havia menat e ell no hu havia pas
qual cosa ell lo ausís e mudà lo seu regna
qual ell dix per la bocha de Samuel. 4
qual és la ciutat de David. 6 E ell dix:
qual era a la porta! 18 E levores anàran
qual no·n volch beura, anans sacrificà
qual havia fetes moltes obres en Capsael.
qual tenia an sa mà, e aucís aquel ab la
qual loch lo seu nom fo apellat. 7 E ells
qual manera me’n pusch yo portar la archa
qual ell li havia aparalat. 4 E ajustà
qual covinensa ell féu a Abram, e lo seu
qual ell menà al pobla de Israel. 41 E
qual serrà de tos fills, e yo astabliré lo
qual és la mia casa, que tu has donades a
qual altra és axí com lo teu pobla de
qual Déus anà per desliurar aquella, per
qual Selamó féu la «mar» de aram e les
qual lo rey havia pres de les gens, axí
qual ell aucís Sobocay de Huzach e Safay,
qual fou lo fill de Odach, fill de Salt,
qual era axí gros com lis de texidor. 6 E
qual cosa respondré yo a·quell qui m’ha
qual yo ull qui sia adificada a nostro
qual governava una pertida de la host de
qual astegés la archa de la amistance de
qual yo he ofert en lo templa de mon Déu
qual és lo meu pobla que nós puscam a tu
qual yo he aparalades las despeses. 20
quall era un homa [*] qui havia VI dits en
quall partida de la cassa era lo consell
qualls Daviu menà ésser cremats. 13 Altra
qualls havían los servesialls de Adàdag e
qualque cosa los fills de Israell hagesen
qualque loch tu anest, e yo he morts tots
qualque loch haurà obra d’aur e là on
quals fóran prínceps en Moab, e aquels qui
quals apellàran [*], 66 axí com aqueles

332

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 8,6
linatga qui habitava en Gàbaa, los
1Par 8,28
e prínceps de lurs compayes, los
1Par 8,38
hac VI fills per los noms dels
1Par 9,22
en lurs pròpias villas, los
1Par 11,10 prínceps dels forts hòmens [*], los
1Par 15,2
sinó per los fills de Levý, los
1Par 15,18 e Macenias e Bededom e Jeiel, los
1Par 17,6
yo a u dels jutges de Israel, als
1Par 18,4
los cavalls de les carretes, dels
1Par 22,4
qui no podien éser astimats, los
1Par 22,13 los jutgamens e los menements, los
1Par 22,16
an argent e an aram e an ferra, los
1Par 23,5
a nostro Senyor ab òrgens, los
1Par 25,1
de Asaf, de Heman e Ydicum, los
1Par 25,3
sots la mà de lur para Ydithun, los
1Par 26,26
sobra los tressòs de ells [*], los
1Par 28,1
e los prebots de les compayes, los
1Par 29,8
de ferra. 8 E tots aquells als
1Par 6,49
la timiama en tota la obra e en tot
1Par 19,5
e despuys él los ne lexà anar. 5 E
1Par 2,14
Aminedap, lo ters Saman, 14 lo
1Par 3,2
fila de Tolomeu, rey de Jesuri; lo
1Par 3,15
Joaquim, lo terçhs Sedesies, lo
1Par 8,2
e Aam fo lo ters, 2 e Nohà lo
1Par 12,10
Aliap lo ters, 10 e Asiasmanà lo
1Par 23,19
segon; Jaell, lo ters; Jetran, lo
1Par 24,23
Jasiell, lo ters; Zechinon, lo
1Par 26,2
e Sabadias lo ters, e Jatanaell lo
1Par 26,4
e Joachà fo lo ters, e Sachar lo
1Par 26,11
e Tabalias lo ters, Zacarias lo
1Par 27,7 sua compaya. 7 En aquell any era lo
1Par 24,8
Joell, 8 e la tersa, a Harim, e la
1Par 25,11
a sos frares, qui éran XII; 11 e la
1Par 26,18 de la part devers ponent ne astàvan
1Par 3,5
Sobab, Natan, Salamon; aquests
1Par 1,43
senyors de la terra de Edom, anans
1Par 2,7
e peccà en ledronici de vet (ço és,
1Par 2,27
qui fo mara de Onam. 27 E los fills
1Par 2,32
Gèter, Johatan. E Gèster se morí
1Par 3,9 les concopines, hagéran una germana
1Par 4,9
Jabès emperò fo millor e pus nobla
1Par 4,10
térmens e seràs ab mi e no volràs
1Par 4,10
de què ell pregava e donà-li so
1Par 4,31
las ciutats e les viles sues dentrò
1Par 4,39
39 E levàran-sa, per ço
1Par 4,39
a l’orient de la val, per ço
1Par 4,41 de Cam. 41 E lavors vengéran aquels
1Par 4,41
tots los tebernacles de aquels
1Par 5,1
lit de son para, no li donàran ço
1Par 5,9
e Abelmeon. 9 E habità an la terra
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quals fóran mudats en Manath: 7 Noaman e
quals habitàran an Jerusalem. 29 En Gabeon
quals fóran Ezericham, Bocrú, Ysmaell,
quals David e Samuell establíran en lur
quals li agudàran a éser lo rey sobre tot
quals nostro Senyor elegí per portar
quals éran portés. 19 E los cantós éran
quals yo havia menat que ells pasquesen lo
quals ell astogà a sos obs C carros. 5 E
quals los sidonienchs e los hòmens de Tir
quals nostro [*] menà a Moysès que ell los
quals no porían éser nonbrats. Donchs leve
quals Daviu havia fets per cantar, 6 e
quals profetitzàran ab rautes e ab
quals cantaven [*], comfesans e louans
quals santifichà lo rey Deviu, e fóran
quals ministraven al rey, e los
quals fóran trobades pedres preciosas,
quant era obs al sante sentorum, per ço
quant se’n fóran anats e hagéran açò fet
quart Natanell, lo quint Meday, 15 lo VI
quart Adonias, fill de Egich, 3 lo quint
quart Seŀlum. 16 Johaquim angenrà Jaconias
quart, e Rafà lo quint. 3 E los fills de
quart, Jeremies lo cinc, 11 Cetey lo sis,
quart. 20 Los fills de Uriell: Michà fou
quart. 24 Lo fill de Osiell fo Michà, lo
quart, 3 e Achilam fo lo quint, e Jonanà
quart, e Natanel lo quint, 5 e Mayell fo
quart; tots aquests fóran fills e frares
quart mes Asaell, frare de Joab, e
quarta, a Seorim, 9 e la V ª, a Melquià, e
quarta, a Isaý e a sos fills e a sos
quatra en la carrera e axí éran de dos an
quatre fóran de Betsabé, filla de Amiel. 6
que hagesen reys los fills de Israel:
que fo vedat). 8 E Ethan engenrà Azarias.
que Aram angendrà primerament de Ysmaell
que no hac infans. 33 Jonatan angendrà
que havia nom Tamar. 10 Salamon angenrà
que tots sos frares, e la sua mara apelàque negun mal venga a mi. E nostro Senyor
que ell volia. 11 E Caleph, frara de Suà,
que hagéran Daviu per rey. 32 [*] Etan,
que anasen en Gidor dentrò a l’orient de
que sercasen pastura a lurs ovelles, 40 e
que demunt havem anomenats, en los dies de
que trobàran en aquella terra, e tots
que li pertanyia per la magoria, mas
que és sol ixent, là on hom entra an un
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de [*] Ayà. 31 Aquests són aquells
cassa de nostro Senyor Déus, depuys
la archa del testimoni dentrò
era obs al sante sentorum, per ço
lonch temps, e sos frares vengéran
engenrà en la regió de Moab depuys
astaven an les finestres, per ço
–Tre te aspasa e ausiu-me, per ço
qui no són sirconsisos vengen e
hac vist asò, so és a saber,
terra per fer-lo soterrar, per ço
sobre tot Israell segons la paraula
la porta, e portaren-na a Daviu
Senyor 19 e dix: –Ya Déus no ulla
–Ya Déus no ulla que yo face açò,
a Daviu en Sicalech, dementra
molt forts e trop bons conbatedors
a cara de lehó i éran pus correns
cascun dia a Daviu per aydar dentrò
Daviu con ell era an Habron, per ço
per lurs noms, e vengéran per açò
cor, e vengéran an Habron, per ço
de Israel éran de un metex cor,
–Si plau a vós e si la paraula
los burchs de les ciutats, per ço
que ells sían ajustats a nós, 3 e
Saüll. 4 E tota la moltitut respòs
alà on ell entrà en Mach, per ço
6 [*] qui és an Judea, per ço
de Aguidon, Ozà estès la sua mà
la sua cassa e totes les coses
de fer parets e fustés, per ço
a ell una cassa. 2 E Daviu conech
an rey sobre lo pobla de Ysraell e
8 E, com los feristeus hagéran oyit
la batalla, cor Déus és axit per ço
dix Daviu: –No és cosa leguda
de Israell en Jerusalem, per ço
qui és a ella aparalat, 13 per ço
de Leví fóran santificats, per ço
alls prínceps dels fills de Leví
e an arpes e an senbes, per ço
-la al mix loch del tebernacle
remembreu’s de les sues meravellas
la sua covinensa e de la paraula
la vostra haretat.” 19 Jatsia açò
que ells fosen pochs per nonbre e
an altra pobla. 21 Él no sofarí
la sua care, cor ell fundà la terra
e deliure’ns de les gens, per ço
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que Daviu establí sobra los cantós de la
que li hagéran alogada la archa. 32 E
que Salamó hach adificat lo templa en
que pregasen nostro Senyor Déus per lo
que l’aconsolasen. 23 I él jach ab se
que ell lexà Jausim e Berà, ses mulers, 9
que ells servisen de die e de nit
que per aventura aquels qui no són
que m’ascarnèscan. Mas son ascuder no
que Saül era mort, él atresí se lexà caher
que fos mostrat en los temples dels lurs
que él dix als fills de Israell. 11 E
que·n bagés, lo qual no·n volch beura,
que yo face açò, que yo bega la sanch de
que yo bega la sanch de aquests hòmens,
que ell fugia ancara a Saüll, fill de Cis;
que tenían ascut e lanse, e lur care era
que cabirolls en les muntayas. 9 E Èser
que fo fet gran nonbra, axí com host de
que ells trensportasen lo regna de Saüll
que faesen Daviu rey sobra ells. 32 E
que fahesen Deviu rey sobre tot lo pobla
que Deviu fos fet rey sobre tot lo pobla
que yo dich ben bé ix de nostro Senyor
que ells sían ajustats a nós, 3 e que
que tornem a nós la archa de nostro Senyor
que axí fos fet, cor la paraula plach a
que ell amenàs la archa de Déu de
que aportasen d’equèn la archa de nostro
que sostengés la archa, cor lo bou, qui
que ell havia. 14,Tit 1 Hiran, rey de
que ells adificasen a ell una cassa. 2 E
que nostro Senyor havia confermat ell an
que lo seu regna era axelsat [*]. 3 E pres
que Daviu era untat en rey sobre tot lo
que ell destrua las hots dels faristeus.
que la archa de Déu sia portada per
que ells aportasen la archa de Déu en lo
que no·ns asdevenga axí com fou al
que aportasen la archa de nostro Senyor
que ells ascollisen de lurs frares cantós
que lo so de alegrance sonàs an alt, 17
que Daviu havia aparalat, e oferíran
que ell féu, e dels seus senyalls, e dells
que ell manà en mill generacions, 16 la
que ells fosen pochs per nonbre e que los
que los seus leuradors fosen pochs, 20
que nagú los fahés sobres, anans blasmà
que no·s mogés. 31 Alegren-se los cells
que nós confesem al teu sant nom e que·ns
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que nós confesem al teu sant nom e
Senyor Asaph e sos frares, per ço
42 E asteblí Heman e Editum
e Editum que cantasen ab trompa e
él dix a Natan profeta: –Veus
astat en cassa de aquel temps ansà
de Israel, als quals yo havia menat
gordaves lo bestiar en les pastures
Donchs yo denuncie’t a tu
E com tu hauràs complits tos dies
e què són yo, qual és la mia casa,
tota aquesta granesa e has volgut
altre Déu sinó tu, de tots aquells
anà per desliurar aquella, per ço
Senyor Déus, aquella paraula
revellat a la orella de ton serfs
a beneyr la casa de ton serfs,
-se aprés aquestes coses a Daviu
feristeus. 2 E ferí Moab, enaxí
mas Daviu vensé XXII mília hòmens
mès los cavalers an Damasch, per ço
per ço que Síria servís a ell e
ajudà a aquell en totes les coses
Tou, lo rey de Hemath, hach oyit
Aram, son fill, all rey Daviu,
13 E asteblí en Edom defeniment, sí
salvà Daviu en totes les coses
del rey. 19,Tit 1 Asdevench-se
la terra dels fills de Amon, per ço
Amon dixéran a Hamon: –Tu cuydes
de ton para? E no·t penses pas
sostenguda gran onta. E menà a ells
que ells astegesen en Gericó dentrò
lurs barbes e lurs cabells, e
6 E com los fills de Emon vehéran
10 E con Joab hac entès e vehé
15 E com los fills de Amon vehéran
16 E com lo asiriench vehé
com los servens de Adàdag vehéran
-se aprés del cap de l’any,
clavellats de clavells per rall,
pobla de Israell e ascomoch Daviu
a Dan, e aportats lo nonbre a mi
lo teu pobla més an sent dobles
4 Mas la paraula del rey val més
lo menement del rey. 7 Aquesta cosa
com yo he fet açò. Jo·t prech
tu alix de aquestes tres aquella
aquestes tres aquella que tu volràs
alig de tres coses la una, aquella
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que·ns alegrem en los teus dictats. 36
que ells ministrasen devant la archa de
que cantasen ab trompa e que tocasen
que tocasen senbes e tots lenguatges de
que yo habit en la casa de cedre e la
que yo amené lo pobla dentrò en aquest die
que ells pasquesen lo meu pobla, e yo dixí
que tu foses duch e giador del meu pobla
que adificarà a tu una casa nostro Senyor.
que tu vatges a tos pares, jo susitaré la
que tu has donades a mi aytals coses? 17
que totes aquestes meravelles fosen
que nós havem oyits de les nostres
que·n fahés a sos obs pobla, e gità per
que tu has dita a ton serfs e sobra la sua
que tu adificarias a ell casa, e per açò
que ell sia tostemps denant tu, cor pus
que ferí los feristeus e humilià aquells,
que los fills de Moab fóran fets serfs de
que ell havia. 6 E mès los cavalers an
que Síria servís a ell e que li donàs
que li donàs dons. E nostro Senyor ajudà a
que ell feya. 7 E Daviu pres los carcaxes
que Daviu havia vensuda tota la host de
que ell demenàs a ell pau, e per fer a ell
que Idomeya serví Daviu. E nostro Senyor
que ell féu. 14 Donchs Daviu regnà sobre
que Neàs, rey dels fills de Amon, morí e
que ells aconortasen Hamon. 3 E los
que per aventura Daviu hage tremesos
que los seus servens són sa venguts a tu
que ells astegesen en Gericó dentrò que
que ells focen crescudes lurs barbes e
que lavors se’n tornasen. 6 E com los
que ells havían feta injúria a Daviu,
que la batalla seria devant él e de la
que los asirienchs fusquéran, ells fugíran
que ell era astat vensut per los fills de
que éran sobrats per los fills de Israel,
que·lls reys solen anar a batalla, Joab
que tots fosen trenchats per mix e
que ell nonbràs los fills de Israell. 2 E
que yo·ll sàpia. 3 E Joab respòs: –Nostro
que ara no és. Donchs, senyor meu, no són
que la paraula de Joab, e obtench açò. E
que ell havia manada desplach a nostro
que tu tolges lo peccat de ton serfs, cor
que tu volràs que yo face a tu.’ ” 11 E
que yo face a tu.’ ” 11 E con Gaad fo
que volràs: 12 o que III anys haurà fam en
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1Par 21,12
la una, aquella que volràs: 12 o
1Par 21,12
e gran mort en la tua terra e
1Par 21,13
e ma premen, mas més val a mi
1Par 21,13 sues misericòrdies són molt grans,
1Par 21,15
son àngell an Jerusalem, per ço
1Par 21,15 ço que ell lo destrovís, e dementra
1Par 21,17 yo aquell, donchs, aquell qui mané
1Par 21,17
pobla? O, Senyor, yo·t prech
1Par 21,17
mi e contra la casa de mon para, e
1Par 21,18 àngell de nostro Senyor menà a Gaad
1Par 21,18 menà a Gaad que ell dixés a Daviu
1Par 21,18 ell dixés a Daviu que Daviu anàs e
1Par 21,22
a mi lo loch de la tua era, per ço
1Par 21,22 altar a nostro Senyor, anaxí anperò
1Par 21,22
aytant argent com vall, per ço
1Par 21,23
la e lo senyor rey meu face tot ço
1Par 21,26
Senyor e ell axoyí aquell an foch,
1Par 21,27
nostro Senyor menà a l’àngell
1Par 21,28
tornà-l’hi. 28 Donchs mentinent
1Par 21,28
mentinent que Daviu hac vist
1Par 21,29 29 E lo tebernacle de nostro Senyor
1Par 22,2
lo pobla de Israell. 2 E ell menà
1Par 22,2
hòmens qui talasen péres ensems e
1Par 22,2
ensems e que les pulisen, enaxí
1Par 22,5
a nostro Senyor deu éser aytall
1Par 22,7
–[*] de la mia volentat és astat
1Par 22,12
Senyor do a tu saviesa e seny,
1Par 22,13 los quals nostro [*] menà a Moysès
1Par 22,14
no·t temes ne hages paor. 14 Vet
1Par 22,14
de l’aram e del ferro és munt
1Par 22,17 menà a tots los prínceps de Ysraell
1Par 22,18
fill: 18 –Vós vehets so –dix ell–,
1Par 22,18
anemichs en les nostres mans, e
1Par 23,13
ell e sos fills perdurablament, e
1Par 23,13
Senyor segons la sua custuma, e
1Par 23,26
de l’ofici dels fills de Leviy
1Par 23,32
dels fills de Aron, lurs frares,
1Par 24,2 Abiüd moriren meyns de fills anans
1Par 24,4 fóran atrobats molt més an prínceps
1Par 24,6
fills de Aleatzar, e una altra casa
1Par 25,1
nonbre. E servían a aquell offici
1Par 26,12
12 E fóran departits an portés
1Par 26,27
e dels gorniments de les batales
1Par 27,23 per ço con nostro Senyor havia dit
1Par 28,2 mon pobla, oyits mi! Yo·m perpencé
1Par 28,4
de tota la casa de mon para, per ço
1Par 28,5
fills ha elet Salamó, mon fill,
1Par 28,8
de nostro Senyor Déus, per ço
1Par 28,8
que vós poseÿschats la bona terra e
1Par 28,10 com nostro Senyor ha elet tu per ço

SEVILLA: 1PAR

que III anys haurà fam en la tua terra, o
que l’àngell de nostro Senyor aucia los
que yo caga en les mans de nostro Senyor,
que no an les mans dels hòmens. 14 Donchs
que ell lo destrovís, e dementra que ell
que ell la destrovia, nostro Senyor ho
que lo pobla fos nonbrat? Yo són aquell
que la tua mà se torn contra mi e contra
que lo teu pobla no sia pas ferit. 18 E l’
que ell dixés a Daviu que Daviu anàs e que
que Daviu anàs e que bastís un altar a
que bastís un altar a nostro Senyor en la
que yo adifich en aquela un altar a nostro
que tu·n prengues aytant argent com vall,
que la plaga ses al pobla. 23 Lavors dix
que a ell plàcia, e yo doneré a ell bous
que ell anvià del cell sobre lo altar del
que ell tornàs son coltell en sa beyna, i
que Daviu hac vist que nostro Senyor hac
que nostro Senyor hac ell axoyit en la era
que Moysès havia fet e [*] [d]ells
que tots los hòmens convertits de la terra
que les pulisen, enaxí que la casa de
que la casa de nostro Senyor fos
que ella sia nomenada en totes les
que yo adificàs una cassa al nom del meu
que tu pusques governar lo pobla de
que ell los ansenyàs al pobla de Ysraell.
que yo ab la mia pobresa he aparalades las
que no pot éser comptat, cor lo nonbra és
que ells ajudasen a Salamó son fill: 18
que lo Senyor nostro Déu és ab nós e ha
que tota la terra és sotsmesa denant
que cremàs ansens a nostro Senyor segons
que beneýs lo nom de ell perdurablament.
que ells porten d’equí avant lo
que ells administren en la casa de nostro
que lur para, e Eleatzar e Ytamar usàran
que los fills de Ytamar, e ell departí
que havia desots si tots los altros fills
que era a ells asignat. 2 Dels fills de
que fosen tots prínceps de les guardes,
que ells havían consegrats en
que ell muntiplicaria lo pobla de Israell
que adificàs casa a nostro Senyor, en la
que yo fos rey sobre lo pobla de Ysraell
que ell sega an la cadira del regna de
que vós poseÿschats la bona terra e que
que lexets aquela als vostros fills aprés
que adifichs la casa del santuari,

336

PERE CASANELLAS

1Par 28,12
1Par 28,15
1Par 28,18
1Par 28,19
1Par 28,20
1Par 28,20
1Par 28,21
1Par 29,3
1Par 29,5
1Par 29,5
1Par 29,14
1Par 29,14
1Par 29,16
1Par 29,16
1Par 29,17
1Par 29,18
1Par 29,19
1Par 29,19
1Par 29,19
1Par 29,21
1Par 29,25
1Par 29,25
1Par 29,30
1Par 4,10
1Par 10,11
1Par 11,15
1Par 14,11
1Par 17,6
1Par 17,16
1Par 21,3
1Par 21,7
1Par 21,17
1Par 22,3
1Par 28,18
1Par 29,27
1Par 17,18
1Par 21,12
1Par 16,10
1Par 14,8
1Par 22,19
1Par 16,11
1Par 1,32
1Par 1,34
1Par 1,43
1Par 1,46
1Par 1,48
1Par 2,4
1Par 2,7
1Par 2,18
1Par 2,19
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de median 12 e de tots los palaus
làntea e las lus lanternas, enaxí
què hom cremava l’ansens, per ço
de nostro Senyor ascrites, per ço
–Fé beronilment e conforte’t, e fé
a tu ne no desenpararà tu dentrò
de la casa de nostro Senyor. 21 Vet
pròpiament, enfora aqueles coses
aur e là on haurà obra de argent,
él complescha huy se mà e ofira ço
Qui són yo e qual és lo meu pobla
havem donades a tu aquelles coses
nostro Déu, tota aquesta abundància
abundància que nós havem aparalada,
són tues. 17 Senyor Déus, yo sé bé
aquesta volentat de lur cor, enaxí
cor a Salamó, mon fill, enaxí
testimonis e ells teus sacrificis,
sacrificis, que él los face tots e
sacrificamens e ab tota la costuma
aquell se glòria de son regna, tal
que anc negun rey no la hac aytal
regna e de la sua forsa e del temps
Senyor ohí-lo de la oració de
oïyt dir açò, ço és a seber,
prínceps develàran a la pedra en
axí com són departides aygües. Per
lo meu pobla, e yo dixí a ell: ‘Per
Senyor, él dix: –O, Senyor Déus, e
meu, no són tots tos serfs? Per
desplach a nostro Senyor, per
yo són aquell qui he mal fet. Mas,
nostro Senyor fos adificada. 3 Per
E donà aur molt pur a l’altar en
pobla de Israel. 27 E los dies en
tots los hòmens, Senyor Déus. 18
veges qual cosa respondré yo a
seu sant nom, lo cor de aquells qui
pobla de Israell, tots vengéran per
vostres cors e vostres ànimas a
nostro Senyor e la sua virtut,
[*] 32 E Abram angenrà de Sechurà,
e Ysach engenrà Isahú e Jacob,
Aram. 43 E aquets fóran los reys
regnà per ell Adap, fill de Bedap,
regnà per ell Saül de Robooth,
-lo. 4 E él angenrà de Tamar,
fóran V. 7 E Zamrí engendrà Achor,
E Caleb, fill de Hesrom, pres muler
fo morta Asubà, pres altra muler

SEVILLA: 1PAR

que él se havia perpensats e de les
que él li donà pes d’ergent per
que de aquell fos feta semblance de
que yo antenés totes les obres de l’
que no·t temes ne hages paor, cor lo
que tu hages acabade tota la obra del
que los departimens dels preveras e dels
que yo he aparalades a la santa casa, 4 ço
que totes las obres qui seran aquí sían
que volrà a nostro Senyor. 6 Los prínceps
que nós puscam a tu prometra totes
que havem preses de la tua mà. 15 Nós som
que nós havem aparalada, que casa ne sia
que casa ne sia adificada al teu sant nom,
que tu proves los cors e ames simplea, un
que aquesta pensa estia tostemps a la tua
que ell guart los teus menements e els
que él los face tots e que adifich la casa
que adifich la casa de la qual yo he
que hom sol fer en tot Israel, molt
que anc negun rey no la hac aytal que fos
que fos anans de Israell. 26 Donchs Daviu,
que pasàran desots ell, o en Israell o an
què ell pregava e donà-li so que ell
què los feristeus havían fet contra Saül,
què era Daviu, de prop la cova de Adolam.
què lo nom de aquell loch fo apellat
què tu no has edificada a mi cassa de
què són yo, qual és la mia casa, que tu
què vol lo meu senyor asò fer qui serrà
què ell ferí lo pobla de Israell. 8 E
què ha perservit aquest pobla? O, Senyor,
què Daviu aparalà molt ferro per los
què hom cremava l’ansens, per ço que de
què ell regnà sobra lo pobla de Israel
Què pot Daviu més fer com tu hages axí
·quell qui m’ha tremès a tu.” 13 E Daviu
quéran nostro Senyor se alegra. 11 Quirets
querer ell e, con ell oyí açò, ell axí a
querer lo Senyor vostro Déu e levats-vos
querets la sua cara tostemps, 12 remembreu
qui era concupina sua, Samran, Jetsan,
qui és dit Israel. 35 E Ezaú engendrà
qui fóran senyors de la terra de Edom,
qui destroví Median en la terra de Moab; e
qui és posade de prop la aygua. 49 E com
qui era se nora, Zàram e Fares. E axí
qui torbà Israel e peccà en ledronici de
qui era apellada Asubà, de la qual angenrà
qui era apellada Chayp e engendrà de
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1Par 2,25
Assur, para de Tachue. 25 Ismael,
1Par 2,26
26 E puys pres altra [*] Geramael
1Par 2,26 [*] Geramael qui havia nom Aterià,
1Par 2,50
Aquets fóran fills de Calef. E Hur,
1Par 2,52
E [*] Sobal fo para de Cariacarim,
1Par 2,55
cognicions cantans dels maestres
1Par 2,55
Aquestes són les compayas
1Par 3,1
fills en Habron: lo primer fo Amon,
1Par 3,1
Achmós gerrelita, lo segon Daniel,
1Par 3,2
carmolinda, 2 lo terçs Absalon,
1Par 3,3
filla d’Ebitalil, lo VI è Jerram,
1Par 4,4
Èser angendrà Hossà e [*] Hur,
1Par 4,10
de Israell, e dix: –Tu, Senyor,
1Par 4,11
frara de Suà, angendrà Machir,
1Par 4,12
angendrà Betrafà e Phesè e Thenà,
1Par 4,14
cor aquí astaven los hòmens
1Par 4,18
para de Estamó. 18 E la sua mara,
1Par 4,18
apellada Judayà, enfentà Jàrech,
1Par 4,19
Garmí, para de Seyllà e d’Astamó,
1Par 4,21
fills de Sellà, fill de Judà: Her,
1Par 4,21
Her, qui fo para de Lechà, e Laadà,
1Par 4,21
cognicions de la casa de aquells
1Par 4,22
la casa del Jurament, 22 e de aquel
1Par 4,22
fóran prínceps en Moab, e aquels
1Par 4,23
són veles. 23 Aquests són los ollés
1Par 4,35
35 e Joell e Jehu, fill de Josabiè,
1Par 4,37
37 E Zizà fo fill de Zepheu,
1Par 4,37
de Zepheu, qui fo fill de Anlon,
1Par 4,37
de Anlon, qui fo fill de Adahià,
1Par 4,37
de Adahià, qui fo fill de Semrí,
1Par 4,38
38 Aquests fóran los prínceps
1Par 4,40
qual ya havían habitat de aquells
1Par 4,41
en aquella terra, e tots aquells
1Par 4,42
Phalsias, Naarias, Raphaÿas, Oziel,
1Par 4,43
destrovíran e auciéran tots aquels
1Par 4,43
tots aquels qui aquí éran romasos,
1Par 5,1
donàran-ho als fills de Josep,
1Par 5,3
ell molts prínceps [*]. 3 E Rubèn,
1Par 5,7
los seus frares e tota la perentia
1Par 5,9
desert e armitatga, entrò al flum
1Par 5,14
14 Aquests fóran fills de Abidell,
1Par 5,15
E sos frares, los fills de Abdiell,
1Par 5,18
de la meytat dell trip de Manassès,
1Par 5,18 éran XLIIII mília DDCC LX hòmens,
1Par 5,20
e preséran los agerenchs e aquells
1Par 5,21
ells e tota lur roba e·ls camells,
1Par 5,24
Ebell, [*] Jeremià, Adonià, Jadiel,
1Par 6,20
las lurs compayes. 20 Gerson,
1Par 6,20
20 Gerson, qui fo para de Lobení,
1Par 6,26
fils de Ellcanà: [*] 26 [*] Sophay
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qui era lo primer anfant de Hesrom,
qui havia nom Aterià, qui fo mara de Onam.
qui fo mara de Onam. 27 E los fills que
qui fo primer, engenrà de Efrata Soboal,
qui veya la meitat dels reposaments, 53 e
qui astaven en Jabés en los tebernacles.
qui vengéran de la calor del para de
qui nasch de Achmós gerrelita, lo segon
qui nasch de Abigalyl carmolinda, 2 lo
qui nasch de Maachà, fila de Tolomeu, rey
qui nasch de Eglà, muler sua. 4 Donchs sis
qui era lo primer angenrat [*], para de
qui ést beneÿt, benuyràs mi e axemplaràs
qui fo para de Esrom. 12 Esrom angendrà
qui fo para de la ciutat de Naàs. Aquets
qui sabien fe los artificis. 15 E Caleph,
qui era apellada Judayà, enfentà Jàrech,
qui fo para de [*] Zochó. Zochó angendrà
qui fo de la terra de Maquí. 20 E Simon
qui fo para de Lechà, e Laadà, qui fo para
qui fo para de Marazà, e les cognicions de
qui obraven bis, drap de lin prim, en la
qui féu astar lo soll e de l’hom de
qui tornàran en Lèhem. Aquestes paraules
qui astaven an las plantacions e en les
qui fo fill de Sarachies, e aquest fo fill
qui fo fill de Anlon, qui fo fill de
qui fo fill de Adahià, qui fo fill de
qui fo fill de Semrí, qui fo fill de
qui fo fill de Samayà. 38 Aquests fóran
qui fóran anomenats en les suas parantias
qui fóran del linatga de Cam. 41 E lavors
qui aquí astaven e astans fóran destroÿts
qui éran fills de Jezí, 43 e destrovíran e
qui aquí éran romasos, qui éran ascampats
qui éran ascampats als amolechites, e han
qui era son germà, aytanbé fill de
qui era lo primer angenrat de Israell,
qui era nonbrada per conpayes sues havían
qui és apellat Eufratren, per ço com ell
qui fo fill de Hurí, Hurí fo fill de Jaïd,
qui fo fill de Oremí, príncep de la casa
qui éran batalés e portaven armes, lanses
qui tots axían a batalla, 19 e geregaven
qui éran ab ells, cor ells apellàran Déus
qui éran V mília, e preséran CCC L mília
qui fóran hòmens forts e poderosos, e
qui fo para de Lobení, qui fo para de
qui fo para de Jòhach, Jòhac fo pare de
qui fo para de Nàat, 27 Nàat fo para de
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1Par 6,29
fóran fills de Merarí: Moolí, qui fo para de Lobaní. Lobaní [*] fo para
1Par 6,33
ministeri. 33 Aquests són aquells qui hy astaven ab sos fills. Dels fills de
1Par 6,38
Yzaar; e Ysaar, de Cahat; e Cahat, qui era fill de Leví, qui era fill de
1Par 6,38
e Cahat, qui era fill de Leví, qui era fill de Israel. 39 E era Asaph,
1Par 6,39
Israel. 39 E era Asaph, son frare, qui astava a la [*] part dreta. Asaph fo
1Par 6,44
part sinestra. Ethan, fill de Cusí, qui fo fill de Abdí, e Abdí fo fill de
1Par 6,48
frares de aquests fóran levites, qui éran ordonats a tot lo ministeri del
1Par 6,49
axí com ho havia menat Moysès, qui fo servesiall de Déu. 50 Aquests són
1Par 6,50
són los fills de Aron: Eleatzar, qui fo para de Finès; Finès fo para de
1Par 6,55
e aqueles alçàrias e aquels mases qui hi éran angir e antorn, 56 e donaren
1Par 6,57 Hebron e Lempnan e los lurs masos qui hi éran de prop, 58 Jèter e Tramó, ab
1Par 6,60
totes aquestes ciutats fóran XIII, qui fóran dades per las lurs parentias e
1Par 6,61
61 E donaren als fills de Cahat qui éran romasos, de lur cognació e
1Par 6,66
apellàran [*], 66 axí com aqueles qui éran dels fills de Cahat, e fóran las
1Par 6,70
lochs, ço és a seber, a aquells qui éran romasos de la cognació dells
1Par 6,71 meytat del trip de Manasès, Gaulon, qui és an Basan, e Asteroth ab los lurs
1Par 6,76
76 E del trip de Naptalín, Cedes qui és an Galilea, Hamon, Cariacarim ab
1Par 6,77
lochs. 77 E als fills de Merarí qui éran romasos del trip de Zebulon,
1Par 6,78
devant Gericó, de la part de Jordà qui és anvers orient, delà al trip de
1Par 7,2
en los dies de Daviu XXII M DC, qui tots éran hòmens forts. 3 Aquests
1Par 7,31
de Barià fóran Hèber e Mechiell, qui fo para de Bazarich. 32 Hèber angenrà
1Par 7,40
de duchs. Lo nonbre de aquells qui éran covinents a batala éran XXVI
1Par 8,6
Adoch e fóran prínceps de linatga qui habitava en Gàbaa, los quals fóran
1Par 8,13 Sèmnua fóran prínceps dels linatgas qui habitaven en Eylon. Aquests casàran
1Par 9,2
per lur peccat. 2 Mas aquells qui habitaven primerament en lurs ciutats
1Par 9,4
fill de Omohirí, fill de Bonní, qui fo dells fills de Fares. Los fills de
1Par 9,15
fills de Mererí 15 fo Bachacar, qui fo fuster, e Golbot e Mathanià, fill
1Par 9,18
del rey envers orient. Aquells qui éran dels fills de Leví fóran 19
1Par 9,19
Aquests són los fills de Corè, qui foren guardes sobre les obres del
1Par 9,19
testimoni, ells e lurs compayes, qui gordaven cascun an son die le antrada
1Par 9,22
fóran alets en portés per portes, qui éran CC XX, e aquests fóran descrits
1Par 9,28
aquell metex linatge éran aquells qui gordaven los vaxells, cor tots los
1Par 9,29
de ells a comta. 29 E aquells qui tenían en lur crehensa les coses del
1Par 9,31
era prebost de totes les coses qui éran frites en paeles. 32 E los fills
1Par 9,33
lurs companyas dells fills de Leví, qui astaven an les finestres, per ço que
1Par 9,44
Assel. 44 Asel hac VI fills, qui hagéran axí nom: Ezricham, Bocrú,
1Par 10,2
los feristeus s’hi foren acostats, qui persegían Seüll e sos fills, ells
1Par 10,4
me, per ço que per aventura aquels qui no són sirconsisos vengen e que m’
1Par 10,7
ansems. 7 E, com los de Israell qui habitaven en los camps vehéran açò,
1Par 10,8
preséran les despules de aquells qui éran morts e atrobàran Saül e sos
1Par 10,8
morts e atrobàran Saül e sos fills, qui jèyan morts en lo munt de Gelboe. 9 E
1Par 10,12
aquells an Jabès, desots un roura qui era an Jabès, e degunàran set dies. 13
1Par 11,2
lo pobla de Israel, tu eras aquel qui manaves e remenaves lo pobla de
1Par 11,4
és, an Jebús, un éran los gebuseus, qui habitaven en la terra. 5 E aquells qui
1Par 11,5
habitaven en la terra. 5 E aquells qui hi habitaven dixéran a David: –Tu no
1Par 11,6
de David. 6 E ell dix: –Aquel qui primer ferrà lo Jebuseu, aquel serà
1Par 11,12
fill de son avonclo Eatoch, qui era entre tres hòmens poderosos. 13 E
1Par 11,18
aygua de la sisterna de Batlem, qui era prop la porta, e portaren-na a
1Par 11,23
23 E él aucís un homa de Agipta, qui havia V coldos de astetura e havia una
1Par 11,24
E açò feia Beneÿas, fill de Yoadè, qui era lo pus nomenat entre tres molt
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1Par 12,4
1Par 12,15
1Par 12,15
1Par 12,15
1Par 12,18
1Par 12,23
1Par 12,24
1Par 12,25
1Par 12,28
1Par 12,32
1Par 12,33
1Par 12,34
1Par 12,35
1Par 12,36
1Par 12,36
1Par 12,37
1Par 12,37
1Par 12,40
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,6
1Par 13,6
1Par 13,9
1Par 14,4
1Par 14,15
1Par 15,12
1Par 15,12
1Par 15,13
1Par 15,26
1Par 15,27
1Par 15,27
1Par 15,27
1Par 15,28
1Par 16,4
1Par 16,4
1Par 16,4
1Par 16,5
1Par 16,10
1Par 16,32
1Par 16,39
1Par 16,40
1Par 17,2
1Par 17,8
1Par 17,13
1Par 17,17
1Par 18,8
1Par 19,9
1Par 19,13
1Par 19,13
1Par 19,14
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Ieu de Oth; 4 e Samaÿas de Gabaon,
M cavalers. 15 Aquests són aquells
las suas ribes, e tots aquests
e tots aquests qui fusquéran,
jutge. 18 E asperit complí Abisay,
lo nonbre dels prínceps de la host
Senyor. 24 Los fills de Judà,
de Simeon, VII mília [*] hòmens
III º mília DCC hòmens. 28 E Sadoc,
ells. 32 E dells fills de Ysachar,
faéran. 33 Los fills de Sebulon
fóran [*] XXVIII mília ab aquels
e lansa. 35 E los fills de Dan
e DCC. 36 E dells fills de Aser
fills de Aser qui axían a batalla,
fóran XXXX mília. 37 E aquells
del trip de Manasès, de aquells
ne havían aparalat. 40 E aquests
nós tremetam a tots nostros frares
e als preveres e als fills de Leví,
archa de Déu de Chariacharim. 6 [*]
equèn la archa de nostro Senyor Déu
que sostengés la archa, cor lo bou,
4 Aquests són los noms dells fills
15 E, com tu oyiràs lo so de aquell
e Aminadap. 12 E dix a ells: –Vós,
Senyor Déu de Israell al loch
e per ço com nós fèyem cosa
alegria. 26 E com oÿsen los levites
e una butsina, e tots los lavites,
archa, e los cantors, e Cohenias,
vestit de una vestidura de lin
effot. 28 Tots los fills de Leví,
de nostro Senyor, dells levites
dells levites qui administrasen e
remembrament de les sues obres, e
ço és, Asaph lo príncep, Azacaries,
lo seu sant nom, lo cor de aquells
-se los camps, e totes les coses
de nostro Senyor en un alt loch
e a vespre, segons totes las cosas
a Deviu: –Tu fé totes les cosses
gran nom, axí com u dels pus grans
axí com la tolgí a aquell
la casa de ton serfs en lo temps
E pres atrasí de Sabat e de Semín,
la porta de la ciutat. E los reys
e nostro Senyor fase a aquell so
aquell so qui és bo devant ell e so
li plau. 14 Donchs Joab e lo pobla
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qui era lo pus fort entra XXX; e Jeremias
qui pasàran flom Jordà en lo primer mes,
qui fusquéran, qui éran an la part de
qui éran an la part de orient e devés
qui era entre XXX prínceps, e dix a Daviu:
qui vengéran a Daviu con ell era an
qui portaven ascuts e lanses, fóran VI
qui éran molt forts a conbatra. 26 E dels
qui era infant de nobla joventut e príncep
qui éran hòmens molt savis e sabien
qui axíran a batalla e astaven entra les
qui sabían portar ascut e lansa. 35 E los
qui éran aparalats a la batalla fóran
qui axían a batalla, qui·s conbatían en
qui·s conbatían en la host, fóran XXXX
qui éran detràs flum Jordà, so és a seber,
qui éran savis e discrets an conbatra
qui éran de prop entrò a Issachar e
qui són romasos en totes las regions de
qui habiten an los burchs de les ciutats,
qui és an Judea, per ço que aportasen d’
qui seu sobre Xerobín, en lo qual loch lo
qui era jova e seltant, havia un poch
qui nasquéran a ell an Jerusalem: Samnà e
qui irà en la subiranitat de los parers, e
qui sots prínceps de les compayas dells
qui és a ella aparalat, 13 per ço que no
qui no era a nós leguda. 14 Donchs los
qui aportaven la archa de la amistance de
qui aportàvan la archa, e los cantors, e
qui era príncep de la profecia entra los
qui ha nom effot. 28 Tots los fills de
qui aportaven la archa de nostro Senyor ab
qui administrasen e qui hagesen
qui hagesen remembrament de les sues
qui glorificasen e louasen lo Senyor Déus
qui era lo segon a ell. Astablí Ahiell e
qui quéran nostro Senyor se alegra. 11
qui són an aquells. 33 Lavòs louaran los
qui era an Gabeon, 40 per oferir
qui són ascrites en la lig de nostro
qui són an ton cor, cor nostro Senyor és
qui són honrats en terra. 9 I he donat
qui fo anans de ell. 14 E yo astabliré
qui és asdevenidor e has mi fet esgardabla
qui éran ciutats de Adàdag, molt aram, del
qui hi éran venguts per aydar a ells
qui és bo devant ell e so qui li plau. 14
qui li plau. 14 Donchs Joab e lo pobla qui
qui era ab ell anàran contra los
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1Par 19,16
misatges e féu venir los sirienchs qui éran oltra lo flom. E Safat hi era
1Par 20,3
ciutat. 3 E manà-se’n lo pobla qui era an aquella, e féu pasar sobre ells
1Par 20,6
Geth, en le quall era un homa [*] qui havia VI dits en cascuna mà, ço és,
1Par 21,3
Per què vol lo meu senyor asò fer qui serrà comtat per peccat al pobla? 4
1Par 21,12
qual cosa respondré yo a·quell qui m’ha tremès a tu.” 13 E Daviu dix a
1Par 21,15
granea del mal, e menà a l’àngell qui la destrovia e dix-li: –Basta,
1Par 21,16
e vehé l’àngell de nostro Senyor qui astava entra lo sell e la terra e
1Par 21,17
e són yo aquell, donchs, aquell qui mané que lo pobla fos nonbrat? Yo són
1Par 21,17 lo pobla fos nonbrat? Yo són aquell qui he peccat, yo són aquell qui he mal
1Par 21,17 aquell qui he peccat, yo són aquell qui he mal fet. Mas, què ha perservit
1Par 21,20
e vist l’àngell, e IIII e fills qui éran ab ell, ells se amagàran, cor an
1Par 22,2
E ell astablí de aquells hòmens qui talasen péres ensems e que les
1Par 22,4
de nonbre, 4 e los futs de cedre, qui no podien éser astimats, los quals los
1Par 22,5
e delicat, e la casa la qual yo ull qui sia adificada a nostro Senyor deu éser
1Par 22,6
apellà Salamó son fill e menà a ell qui adificàs una casa al Senyor Déu de
1Par 22,9
sanch devant mi. 9 Mas lo fill qui nexerà de tu serrà home molt reposat,
1Par 22,9
aquell reposar tots sos anemichs qui li seran antorn, e per aquesta rahó
1Par 22,19
hi sia dedins mesa e los vaxells qui són sagrats a nostro Senyor seran
1Par 22,19
mesos an la archa e an la casa qui és adificada al nom de nostro Senyor.
1Par 23,5
n’hi IIII mília portés e atretans qui cantàvan a nostro Senyor ab òrgens,
1Par 23,24
e per lo nonbra de tots los caps qui fèyan les obres del servei de la casa
1Par 24,6
fills de Leví. E descrisch una casa qui era sobra totes les altres dels fills
1Par 24,20
era príncep dels fills de Leví qui éran astats romasos e dels fills de
1Par 24,28
28 E Moolí, fill de Aleatzar, qui no havia fills. 29 E lo fill de Cis fo
1Par 25,5
Tots aquests fóran fills de Heman, qui vèyan lo rey en les paraules de Déu
1Par 25,7
lo nonbre de aquests ab lurs frares qui ansenyaven lo cant de nostro Senyor,
1Par 25,9
9 La primera sort exí a Josep, qui era de Asaf; e la segona, a Golias e a
1Par 25,9
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 10 e la tersa, a Sacur e a
1Par 25,10
Sacur e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 11 e la quarta, a Isaý e a
1Par 25,11
Isaý e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 12 e la V ª, a Natanias e
1Par 25,12
Natanias e sos fills e sos frares, qui éran XII; 13 e la VI ª, a Bocian e a
1Par 25,13
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 14 e la VII, a Israalà e a
1Par 25,14
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 15 e la VIII, a Ysaÿas e a
1Par 25,15
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 16 e la VIIII ª, a Machanias
1Par 25,16
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 17 e la X, a Samaÿas e a sos
1Par 25,17
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 18 e la XI, a Esrael e a sos
1Par 25,18
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 19 e la XII, a Sabias e a
1Par 25,20
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 21 e la XIIII, a Machatias e
1Par 25,21
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 22 e la XV, a Jerimoth e a
1Par 25,22
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 23 e la XVI, a Hananias, e a
1Par 25,23
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 24 e la XVII, a Jesbotase e
1Par 25,24
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 25 e la XVIII, a Hananí e a
1Par 25,25
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 26 e la XIX ª, a Melqui e
1Par 25,26
Melqui e sos fills e a sos frares, qui éran XII; 27 e la XX, a Eliath e a sos
1Par 25,27
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 28 e la XXI, a Othir e a sos
1Par 25,28
Othir e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 29 e la XXII, a Godolias e a
1Par 25,29
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 30 e la XXIII, a Maziüth e a
1Par 25,30
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 31 e la XXIIII, a
1Par 25,31
e a sos fills e a sos frares, qui éran XII. 26,Tit 1 Lo departiment [*]
1Par 26,12
fosen tots prínceps de les guardes, qui administrasen en la cassa de nostro
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1Par 26,14
de les portes. 14 Donchs la sort
1Par 26,14
orient caech a Samaÿas, e la sort
1Par 26,14
se asdevench a Zacarias, son fill,
1Par 26,15
e molt discret, 15 e la tersa part
1Par 26,16
soll ponent, de prop la porta
1Par 26,25
tresor. 25 E son frara Aliàtzer,
1Par 26,29
e sos fills éran sobre les obres
1Par 26,32
en Jaser Galaad. 32 E lurs frares,
1Par 27,1
fills de Israel, segons lur nonbre,
1Par 27,1
conestables e senescals e prebots,
1Par 27,1
al rey segons lurs compayas,
1Par 27,1
lurs compayas, qui antraven e
1Par 27,24
e per açò lo nonbre de aquells
1Par 27,25
de Ozias, era sobre aquels tresaus
1Par 27,26
obres groses e sobre los leuradós
1Par 27,28
los olivars e sobre las figeras
1Par 27,29
Saran era prebost sobre las bístias
1Par 27,29
fill de Adlí, era sobra los bous
1Par 28,1
e los senescals e aquels
1Par 28,1
tots los poderosos e los molt forts
1Par 28,2
E yo he aparalades totes las coses
1Par 28,17
e a les ampoles e als ansensós
1Par 28,18
semblance de carreta de àngells
1Par 28,18
àngells qui astesésan lurs ales e
1Par 29,1
Senyor ha elet Salamó, mon fill,
1Par 29,3 ofert en lo templa de mon Déu de ço
1Par 29,5
obra de argent, que totes las obres
1Par 29,11
A tu sia lauor. E totes las coses
1Par 29,17
los cors e ames simplea, un yo,
1Par 29,17
coses a tu, e he vist lo teu pobla
1Par 29,14
a tu e louam lo teu nobla nom. 14
1Par 2,14
Saman, 14 lo quart Natanell, lo
1Par 3,3
quart Adonias, fill de Egich, 3 lo
1Par 8,2
ters, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo
1Par 26,3
lo quart, 3 e Achilam fo lo
1Par 26,4
e Sachar lo quart, e Natanel lo
1Par 16,11 quéran nostro Senyor se alegra. 11
1Par 9,8
Saphasià, fill de Rauell, fill de
1Par 20,1
de Amon. E despuys anà e asagà
1Par 4,18
Nebequià, filla de faraon, la qual
1Par 12,18
ton Déu ajuda a tu. Donchs Daviu
1Par 26,25
Aliàtzer, qui hac un fill per nom
1Par 26,25
per nom Rabià, e Asaÿas fo fill de
1Par 2,43 43 E Hebron angendrà Corè, Tayphú,
1Par 2,44 engendrà Sàraam, para de Jerchaam,
1Par 8,2
fo lo ters, 2 e Nohà lo quart, e
1Par 26,7
los fills de Samaÿas fóran Othim e
1Par 3,21 angenrà Jezehias, Jezehias angendrà
1Par 3,21
Jezehias angendrà Rafahias,
1Par 8,37
angenrà Banaà, del qual fo fill
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qui era de la part devés orient caech a
qui era devers tremuntana se asdevench a
qui era molt savi e molt discret, 15 e la
qui era devers mixjorn se asdevench a
qui mena hom a la carrera de la pugada, e
qui hac un fill per nom Rabià, e Asaÿas fo
qui·s fèyan sobra la part de defora per
qui éran de molt fort adat, e fóran dos
qui fóran prínceps de compayas e
qui administraven al rey segons lurs
qui antraven e qui axían cascun mes de l’
qui axían cascun mes de l’any, là on era
qui éran astats nonbrats no fo aportat an
qui éran an les ciutats e an les viletes e
qui leuraven la terra; 27 e Samaÿas de
qui éran en los camps, e Joàs era sobre
qui pexían an Sarona; e Safat, fill de
qui éran en las valls. 30 E Ubill de
qui éran sobra les riqueses e les
qui éran an la host de Jerusalem. 2 Com lo
qui hi són nesesàries per adificar la
qui éran d’aur molt pur e als lehonets d’
qui astesésan lurs ales e qui cobrisen la
qui cobrisen la archa de la amistance de
qui és ancara infant e tenra, e la obra és
qui era meu pròpiament, enfora aqueles
qui seran aquí sían fetes de argent per
qui són en lo cell e an la terra són tuas.
qui són alegra en la simplea de mon cor,
qui és así atrobat oferir a tu dons ab
Qui són yo e qual és lo meu pobla que nós
quint Meday, 15 lo VI Ason i lo VII David.
quint Saphcian, de la filla d’Ebitalil,
quint. 3 E los fills de Bale fóran Addar e
quint, e Jonanà fo lo VI, e Elmasay fo lo
quint, 5 e Mayell fo lo VI, e Isachar fo
Quirets nostro Senyor e la sua virtut,
Rabamès; 9 e sos frares per lurs compayes.
Rabat, e Daviu astava an Jerusalem com
rabé per muler Mèroch. 19 Aquests són los
rabé aquells e féu-los prínceps de la
Rabià, e Asaÿas fo fill de Rabià, e Jorram
Rabià, e Jorram fo fill de Asaÿas, e
Ràcom, Jamma. 44 Jamma engendrà Sàraam,
Ràcom angendrà Semey. 45 Semey angendrà
Rafà lo quint. 3 E los fills de Bale fóran
Rafael e Obediel e Zabell; lurs frares
Rafahias, Rafahies engendrà Ernan, Ernan
Rafahies engendrà Ernan, Ernan angendrà
Rafayà, del qual és nat Elezà, lo qual
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1Par 9,43 Moosà. 43 Moosà angenrà Baanà, e
1Par 9,43
Baanà, e Rafayà fo son fill;
1Par 11,15
ficàran lurs tendes en la vall de
1Par 14,9
ells fóran ascanpats en la val de
1Par 14,11
aquells fóran muntats en la val de
1Par 20,4
de Huzach e Safay, del linatga de
1Par 20,6
XXIIII. E aquell era del linatga de
1Par 20,7
aquell. Aquests fóran fills de
1Par 4,12
de Naàs. Aquets són los hòmens de
1Par 11,19
de lurs ànimas. E per aquesta
1Par 13,13 de nostro Senyor?» 13 E per aquesta
1Par 22,9
qui li seran antorn, e per aquesta
1Par 1,37 Jothan, Conès, Thanà, Amaloch. 37 E
1Par 20,3
clavellats de clavells per
1Par 2,9
9 Hesrom engendrà Geramael,
1Par 2,10
Geramael, Ram, Calubí. 10 E
1Par 2,25
de Hesrom, engendrà primerament
1Par 7,25
25 E los fills d’ells foren
1Par 7,2
fills de Tollà fóran aquests: Ozí,
1Par 4,42
lurs prínceps Phalsias, Naarias,
1Par 1,35 Israel. 35 E Ezaú engendrà Eliphàs,
1Par 9,8
Moseŀlam, fill de Saphasià, fill de
1Par 13,8
en tota lur virtut en cans e an
1Par 15,16
an orges de cant, so és a seber, en
1Par 15,21
e Yoel e Zezan cantaven ab lurs
1Par 15,28
tronpes, e ab so [*] de arpes e de
1Par 16,5
lo cant del saltiri e sobre las
1Par 25,1
Ydicum, los quals profetitzàran ab
1Par 25,6
en cenbes e an seltiris e an
1Par 24,9
9 e la V ª, a Melquià, e la VI, an
1Par 20,1
astava an Jerusalem com Joab ferí
1Par 2,55
vengéran de la calor del para de
1Par 7,25
E los fills d’ells foren Rapha e
1Par 16,9
sues atrobadures. 9 Cantats a ell e
1Par 16,24
de die lo seu salvament. 24
1Par 6,57
de Aron donàran las ciutats de
1Par 21,20 nostro Senyor. 20 E com Ornan hac
1Par 21,8 a nostro Senyor: –Yo he peccat trop
1Par 7,18
los fills de Manasès. 18E se sor fo
1Par 5,11
los fils de Gad habitaren an la lur
1Par 8,8
e Abiüd. 8 E Saraim engenrà en la
1Par 9,38 Saminaà; aquets habitàran devant la
1Par 11,13
per batalla, e lo camp de aquella
1Par 18,3 Daviu Adadàzer, rey de Sabbà, de la
1Par 13,2
frares qui són romasos en totes las
1Par 14,17
de Daviu fo aspandit per totes las
1Par 22,5
que ella sia nomenada en totes les
1Par 1,9
engendrà Sabà, e Jullà e Sabatà,
1Par 1,9
Jullà e Sabatà, Regmà, Sabacatà. E
1Par 10,14
cosa ell lo ausís e mudà lo seu
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Rafayà fo son fill; Rafayà angendrà Elezà,
Rafayà angendrà Elezà, Elezà angendrà
Rafaÿm, 16 e Daviu era an lo defaniment e
Rafaÿm. 10 E Daviu demenà de consell
Rafaÿm, Daviu los vencé aquí e dix:
Rafaÿm, e humilià aquells. 5 Ell féu altra
Rafaÿm. 7 E aquest blastomà lo pobla de
Rafaÿm en Geth [*] i dels seus serfs.
Rahà. 13 Conès angendrà Othoniel e
rahó ell no·n volch boura. E açò fahéran
rahó él no la féu portar a la ciutat de
rahó ell serà apellat homa de pau, e yo li
Rahuel engendrà Nàath, Sàtara, Saminà,
rall, que tots fosen trenchats per mix e
Ram, Calubí. 10 E Ram angendrà Aminedap, e
Ram angendrà Aminedap, e Aminedap angenrà
Ram e puys engendrà Ymà, Aram, Asson,
Rapha e Rèceph e Tale, del qual Tèran
Raphayà, Jariell, Jemay, Jebsom, Samuel; e
Raphaÿas, Oziel, qui éran fills de Jezí,
Rauel, Jaús, Jalam, Corè. 36 Eliphats
Rauell, fill de Rabamès; 9 e sos frares
rautes e an seltiris e tenborets e an
rautes e an arpes e an senbes, per ço que
rautes [*]. 22 E Cocinas, príncep dels
rautes. 29 E com l’archa de la amistance
rautes. Astablí Asaf per sonar les senbes.
rautes e ab saltiris e ab cenbes segons
rautes e an servey de la casa de nostro
Raynan, 10 e la VII, a Accès, e la VIII
Rebat e destroví aquella. 2 E Daviu pres e
Recap. 3,Tit 1 Devid angendrà aquests
Rèceph e Tale, del qual Tèran nasch, 26 lo
recomtats les sues merevellas. 10 Loats lo
Recomtats a les gens la sua glòria, a tots
refugi Hebron e Lempnan e los lurs masos
regardat e vist l’àngell, e IIII e fills
règeument, com yo he fet açò. Jo·t prech
regina e anfentà un bel homa, so és,
regió, en la terra de Basan dentrò a
regió de Moab depuys que ell lexà Jausim e
regió de sos frares en Jerusalem [*]. 39
regió era ple de ordi, e lo pobla era fuyt
regió de Hemath, con ell anà per axenplar
regions de Israell e als preveres e als
regions, e nostro Senyor féu ell éser
regions. Donchs, yo aperaleré totes les
Regmà, Sabacatà. E Regmà engendrà Sabba e
Regmà engendrà Sabba e Dedan. 10 E Hus
regna a Daviu, fill de Isay. 11,Tit 1 E
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1Par 12,23
per ço que ells trensportasen lo
1Par 14,2
lo pobla de Ysraell e que lo seu
1Par 16,20
de una gent en altra e d’un
1Par 17,11
de tos fills, e yo astabliré lo
1Par 17,14
aquel en la mia casa e an lo meu
1Par 22,10
pare. Yo fermaré la cadira de son
1Par 26,31
lurs linatges. En lo XL any del
1Par 28,5
fill, que ell sega an la cadira del
1Par 28,7
a él an para. 7 E fermaré lo seu
1Par 29,11
e an la terra són tuas. Senyor, lo
1Par 29,25
e donà a aquell se glòria de son
1Par 29,30
veent, 30 e los fets de tot lo seu
1Par 1,44 ciutat, Denaba. 44 E morí Bàlach, e
1Par 1,45
de Bosrà. 45 E com fo mort Jobab,
1Par 1,46
dels cananeus. 46 E morí Huzan, e
1Par 1,47 nom Ajuth. 47 E com fo mort Adab,
1Par 1,48 Mesrechà. 48 E com fo mort Semlà,
1Par 1,49
la aygua. 49 E com fo mort Seül,
1Par 1,50
Acobor. 50 E con fo mort Balanan,
1Par 3,4
de David nasquéran an Habron, un
1Par 3,4
un regnà set anys e sis mesos, e
1Par 18,14 coses que ell féu. 14 Donchs Daviu
1Par 19,1
de Amon, morí e son fill Hamon
1Par 29,26
26 Donchs Daviu, fill de Ysay,
1Par 29,27
de Israel. 27 E los dies en què ell
1Par 29,27
pobla de Israel fóran XL anys: él
1Par 29,28
e de glòria. E Salamó son fill
1Par 11,2
E hir e anans-de-hir, com Seül
1Par 16,31 [*] les generacions: “Nostro Senyor
1Par 14,17
féu ell éser tamut sobra tots los
1Par 29,30
ell, o en Israell o an tots los
1Par 2,47
engendrà Joser. 47 Jadon angendrà
1Par 16,4
qui administrasen e qui hagesen
1Par 16,12
querets la sua cara tostemps, 12
1Par 16,15
jutgamens són an tota la terra. 15
1Par 11,2
Israel, tu eras aquel qui manaves e
1Par 4,32
Daviu per rey. 32 [*] Etan, Ahèn,
1Par 6,77
éran romasos del trip de Zebulon,
1Par 4,20 Maquí. 20 E Simon engendrà Annon e
1Par 2,54
de la casa de Joab e la meytat del
1Par 22,9
homa de pau, e yo li deré pau e
1Par 22,18
Déu és ab nós e ha donat a nós
1Par 23,25
dix: –Nostro Senyor Déus ha dat
1Par 2,52
Cariacarim, qui veya la meitat dels
1Par 22,9
molt reposat, cor yo feré aquell
1Par 22,9
qui nexerà de tu serrà home molt
1Par 13,3 Déus, cor nós no demenam aquella ne
1Par 4,2
Carmí, Hur, Subal. 2 Subal, de
1Par 7,16
fo Sares, e los fills fóran Ulam e
1Par 21,12
ciutats. Donchs, veges qual cosa
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regna de Saüll an ell, segons la paraula
regna era axelsat [*]. 3 E pres altres
regna an altra pobla. 21 Él no sofarí que
regna de aquells. 12 I ell adificarà a mi
regna [*] perdurablement.’ ” 15 Segons
regna per sobra lo pobla de Israell
regna de Daviu fóran comtats e fóran
regna de nostro Senyor sobra lo pobla de
regna perdurablament si él persavera de
regna és teu e tu ést sobra tots los
regna, tal que anc negun rey no la hac
regna e de la sua forsa e del temps que
regnà per ell Jobab, fil de Sare, de
regnà per ell Huzan, de la terra dels
regnà per ell Adap, fill de Bedap, qui
regnà per ell Semlà de Mesrechà. 48 E com
regnà per ell Saül de Robooth, qui és
regnà per ell Baalanan, fill de Acobor. 50
regnà per ell Adad, e la sua ciutat havia
regnà set anys e sis mesos, e regnà an
regnà an Jerusalem XXXIII anys. 5 David
regnà sobre tot lo pobla d’Israell, e féu
regnà per ell. 2 E Daviu dix: –Yo feré
regnà sobre tot lo pobla de Israel. 27 E
regnà sobra lo pobla de Israel fóran XL
regnà an Habron VII anys, e en Jerusalem,
regnà per él. 29 Los fets del rey Daviu,
regnava encara sobre lo pobla de Israel,
regnerà.” 32 [*] la mar antrò a la sua
regnes. 15,Tit 1 Daviu féu cases a sos
regnes de les terres.
Règon, Jotan, Jerum, Phale, Efà, Sàaf. 48
remembrament de les sues obres, e qui
remembreu’s de les sues meravellas que
Remembreu’s perdurablament la sua
remenaves lo pobla de Israel. E nostro
Remnon, Sechem, Assan; e axí són V
Remonó, Thabor ab tots los lurs lochs. 78
Renà, e Hennan engenrà Chilon. E Jesí
repòs de Sereray, 55 e les cusinees e les
repòs tots los jorns de la sua vida. 10 E
repòs de totes parts e ha liurats tots
repòs al seu pobla [*] e habitació en
reposaments, 53 e de la conexensa de
reposar tots sos anemichs qui li seran
reposat, cor yo feré aquell reposar tots
requesim an lo temps de Saüll. 4 E tota la
Requià, engendrà Geth, Geth angenrà Achim
Rèsem. 17 E lo fill de Ulam fo Bedan.
respondré yo a·quell qui m’ha tremès a
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1Par 13,4
de Saüll. 4 E tota la moltitut
1Par 21,3
a mi que yo·ll sàpia. 3 E Joab
1Par 26,27
que ells havían consegrats en
1Par 1,25 Arphaxath, Sàlem, 25 Hèber, Phàlec,
1Par 17,25
25 Cor tu, Senyor mon Déu, has
1Par 3,2
nasch de Maachà, fila de Tolomeu,
1Par 4,23
e en les astabbilias en la casa del
1Par 4,31
sues dentrò que hagéran Daviu per
1Par 4,41 anomenats, en los dies de Atzechià,
1Par 5,6
Becham, lo qual Teglatphasar,
1Par 5,17
nonbrats en los dies de Johatan,
1Par 5,17 de Judà, e an los dies de Gereboam,
1Par 5,26
Senyor ascomoch l’asperit de Ful,
1Par 5,26
e l’asperit de Teglatphalazar,
1Par 9,18
18 Entrò aquel tems en la porta del
1Par 9,18
cascú per son dia en la porta del
1Par 11,3
del pobla de Israel vengéran al
1Par 11,3
Senyor e ells untàran aquell en
1Par 11,10
los quals li agudàran a éser lo
1Par 12,31 e vengéran per açò que faesen Daviu
1Par 12,38 an Habron, per ço que fahesen Deviu
1Par 12,38 de un metex cor, que Deviu fos fet
1Par 14,1
que ell havia. 14,Tit 1 Hiran,
1Par 14,2
Senyor havia confermat ell an
1Par 14,8 hagéran oyit que Daviu era untat en
1Par 15,29
gordava per una finestra e vehé lo
1Par 17,16 Natan profeta a Daviu. 16 E com lo
1Par 18,3 matex temps, vensé Daviu Adadàzer,
1Par 18,5
vengéran per fer ajuda a Adàdag,
1Par 18,9
vaxells d’aram. 9 E com Tou, lo
1Par 18,9
vensuda tota la host de Adàdag,
1Par 18,10
10 ell tremès Aram, son fill, all
1Par 18,10 sobramuntat e vensut Adàdag, cor lo
1Par 18,11 Tou era anamich de Adàdag. 11 E lo
1Par 18,11
l’argent [*] e l’aur lo qual lo
1Par 18,17
Daviu astàvan primers a la mà del
1Par 19,1
19,Tit 1 Asdevench-se que Neàs,
1Par 19,7
-na XXXII mília carretes e lo
1Par 21,4
al pobla? 4 Mas la paraula del
1Par 21,6
fera forsadament, lo menement del
1Par 21,23
a Daviu: –Prin-la e lo senyor
1Par 21,24
volenter a tu tot açò. 24 E lo
1Par 23,1
dies, e astablí Selemó, son fill,
1Par 24,6
de Leví, descrisch aquels denant lo
1Par 24,31
frares, fills de Aron, denant lo
1Par 25,2
sots la mà de Asaf prop lo
1Par 25,5
fóran fills de Heman, qui vèyan lo
1Par 25,6
casa de nostro Senyor e de prop lo
1Par 26,26
ells [*], los quals santifichà lo
1Par 26,30 de nostro Senyor e an lo servey del
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respòs que axí fos fet, cor la paraula
respòs: –Nostro Senyor crescha lo teu
restaurament, e fóran sobra la vaxella de
Reú, 26 Seruch, Nachor, Tere, 27 Abram:
revellat a la orella de ton serfs que tu
rey de Jesuri; lo quart Adonias, fill de
rey e an los seus castells, e astegéran
rey. 32 [*] Etan, Ahèn, Remnon, Sechem,
rey de Judà, e destrovíran tots los
rey dels asirians, se’n menà catiu, e fo
rey de Judà, e an los dies de Gereboam,
rey de Israell. 18 E los fills de Rubèn e
rey dels aserians, e l’asperit de
rey de Assur, e pres Rubèn e Gad e la
rey ells gordaven cascú per son dia en la
rey envers orient. Aquells qui éran dels
rey en Habron. E Daviu féu ab éls
rey sobre lo pobla de Ysraell, segons la
rey sobre tot Israell segons la paraula
rey sobra ells. 32 E dells fills de
rey sobre tot lo pobla de Ysrael. E totes
rey sobre tot lo pobla de Israell. 39 E
rey de Tir, tremès sos misatges a Daviu e
rey sobre lo pobla de Ysraell e que lo seu
rey sobre tot lo pobla de Israell, tots
rey Daviu seltant e jugant, e ella
rey Daviu fos vengut e astegés devant
rey de Sabbà, de la regió de Hemath, con
rey de Sobà, mas Daviu vensé XXII mília
rey de Hemath, hach oyit que Daviu havia
rey de Sobà, 10 ell tremès Aram, son fill,
rey Daviu, que ell demenàs a ell pau, e
rey Tou era anamich de Adàdag. 11 E lo rey
rey Daviu consegrà a nostro Senyor tots
rey havia pres de les gens, axí com de
rey. 19,Tit 1 Asdevench-se que Neàs,
rey dels fills de Amon, morí e son fill
rey de Machà e lo seu pobla. E com ells
rey val més que la paraula de Joab, e
rey. 7 Aquesta cosa que ell havia manada
rey meu face tot ço que a ell plàcia, e yo
rey dix a ell: –Ja no serrà axí, anans te
rey sobre lo pobla de Israell, 2 e ajustà
rey e denant los prínceps [*] de les
rey Daviu e denant Sedoch e denant
rey. 3 E Ydathun: e los fills de Yditun
rey en les paraules de Déu per exelsar lo
rey, Asaf e Yditun e Haman. 7 E lo nonbre
rey Deviu, e fóran prínceps de compayas e
rey. 31 E Azaries fo príncep dels fills de
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1Par 26,32
en tot lo servey de Déu e del
1Par 27,1
e prebots, qui administraven al
1Par 27,24
no fo aportat an los ascrits del
1Par 27,25 rey Daviu. 25 Sobre los tresaus del
1Par 27,31
fóran prínceps de la riquesa del
1Par 27,32
de Hachamon, éran ab los fills del
1Par 27,33
rey. 33 E Citòfell era conseler del
1Par 27,33
e Cuchí de Araach era amich del
1Par 27,34
era príncep de tota la host del
1Par 28,1
compayes, los quals ministraven al
1Par 28,1
les riqueses e les posecions del
1Par 28,2
an la host de Jerusalem. 2 Com lo
1Par 28,4 casa de mon para, per ço que yo fos
1Par 28,4
de mon para, e [*] ha elet mi an
1Par 29,1
los meus menements. 29,Tit 1 Lo
1Par 29,6
sien curosos de les posesions del
1Par 29,9
a nostro Senyor ab lur cor; e lo
1Par 29,20 se tots e ahoraren Déu e depuys lo
1Par 29,23
cadira de nostro Senyor axí com a
1Par 29,24
los poderosos e tots los fills del
1Par 29,24
lur mà e sotsmeséran-se al
1Par 29,25
de son regna, tal que anc negun
1Par 29,29
fill regnà per él. 29 Los fets del
1Par 5,5
angenrà Michà, e Michà angenrà
1Par 5,5
Michà, e Michà angenrà Reyà, e
1Par 1,43
His, Aram. 43 E aquets fóran los
1Par 1,43 la terra de Edom, anans que hagesen
1Par 1,51
duchs en Edom e depuys no hy hac
1Par 9,1
és ascrita an los libres dels
1Par 16,21
los fahés sobres, anans blasmà los
1Par 19,9
prop la porta de la ciutat. E los
1Par 20,1
aprés del cap de l’any, que·lls
1Par 7,39
de Olaà foren Oret e Hanzell e
1Par 12,15 acostumat de créxer sobre las suas
1Par 24,14
14 e la XV, a Belgà, e la XVI, a
1Par 27,31
Tots aquests fóran prínceps de la
1Par 28,1
e aquels qui éran sobra les
1Par 29,12
ést sobra tots los prínceps. 12 Les
1Par 29,28
bona valea, e era ple de dies e de
1Par 5,21
21 E preséran an ells e tota lur
1Par 23,17
Sobuel. 17 E los fills de Ebèser:
1Par 3,10
nom Tamar. 10 Salamon angenrà
1Par 3,10 Tamar. 10 Salamon angenrà Roboam,
1Par 1,48
mort Semlà, regnà per ell Saül de
1Par 6,75 Aser, Masal, Abdon [*], 75 Hachac,
1Par 25,31
qui éran XII; 31 e la XXIIII, a
1Par 4,43
auciéran tots aquels qui aquí éran
1Par 6,61
donaren als fills de Cahat qui éran
1Par 6,70
ço és a seber, a aquells qui éran
1Par 6,77
77 E als fills de Merarí qui éran
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rey. 27,Tit 1 Los fills de Israel, segons
rey segons lurs compayas, qui antraven e
rey Daviu. 25 Sobre los tresaus del rey fo
rey fo Asmoth, fill de Adiel, e Jonetan,
rey Daviu. 32 E Jonatan, avonclo de Daviu,
rey. 33 E Citòfell era conseler del rey, e
rey, e Cuchí de Araach era amich del rey.
rey. 34 E aprés Achitòfel fou Joiadà, fill
rey. 28,Tit 1 Donchs Daviu apellà tots
rey, e los conestables e los senescals e
rey, e apellà lurs fills ab lurs misatges
rey fo levat e astech an peus, él dix: –O,
rey sobre lo pobla de Ysraell
rey sobre tot lo pobla de Ysrael. 5 E
rey Daviu parlà a tota la multitut e dix:
rey. 7 E ells donàran [*] V mília talens
rey Daviu se n’alegrà de molt gran goix.
rey. 21 E sacrificaren sacrificis a nostro
rey per Daviu, son para, e a tots plach, e
rey Daviu donàran lur mà e sotsmeséranrey Salamó. 25 Donchs, nostro Senyor
rey no la hac aytal que fos anans de
rey Daviu, los primers e los derés, són
Reyà, e Reyà angendrà Bàal, 6 e Bèal
Reyà angendrà Bàal, 6 e Bèal angendrà
reys qui fóran senyors de la terra de
reys los fills de Israel: Bala, fill de
reys: duch de Termà, duch de Alvà, [*] 52
reys de Ysraell e de Judà, e foren
reys per ells. 22 “No ullats tochar los
reys qui hi éran venguts per aydar a ells
reys solen anar a batalla, Joab agustà la
Rezià. 40 Tots aquests foren fills de Aser
ribes, e tots aquests qui fusquéran, qui
Rimnet, 15 e la XVII, a Hur, e la XVIII, a
riquesa del rey Daviu. 32 E Jonatan,
riqueses e les posecions del rey, e apellà
riqueses són tuas e la glòria és tua, tu
riqueses e de glòria. E Salamó son fill
roba e·ls camells, qui éran V mília, e
Robià fo lo primer; e Eliàtzer no hac
Roboam, Roboam angenrà Abià, Abià angendrà
Roboam angenrà Abià, Abià angendrà Asà,
Robooth, qui és posade de prop la aygua.
Rodop ab tots los lurs lochs. 76 E del
Romanathiser e a sos fills e a sos frares,
romasos, qui éran ascampats als
romasos, de lur cognació e parentia X u
romasos de la cognació dells fills de
romasos del trip de Zebulon, Remonó,
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1Par 13,2
a tots nostros frares qui són romasos en totes las regions de Israell e
1Par 24,20
dels fills de Leví qui éran astats romasos e dels fills de Amram [*]. 21 E
1Par 27,27 leuraven la terra; 27 e Samaÿas de Romath era sobre los leuradors de las
1Par 25,4
e Hanam, Eliatha e Gadalti e Romenchi e Àzer e Jerbecasa, Moloti, Etir
1Par 12,38
tot lo pobla de Ysrael. E totes las romenilles de Israel éran de un metex cor,
1Par 16,3
pan e una part de carn de brúfoll rostit e sèmola frita an oliy. 4 E
1Par 7,32
32 Hèber angenrà Jafalat e Sòmer, Rothan e Suà, lur sor. 33 [*] foren Fesech
1Par 10,12 osos de aquells an Jabès, desots un roura qui era an Jabès, e degunàran set
1Par 2,1
1 Aquests són los fills de Israel: Rubèn, Simeon, Levý, Judà, Isachar,
1Par 5,1
entrò al die de huy. 5,Tit 1 Rubèn fo lo primer angenrat fill de
1Par 5,3
de ell molts prínceps [*]. 3 E Rubèn, qui era lo primer angenrat de
1Par 5,6
catiu, e fo príncep en lo trip de Rubèn. 7 E los seus frares e tota la
1Par 5,18
rey de Israell. 18 E los fills de Rubèn e de Gad e los hòmens de la meytat
1Par 5,26
rey de Assur, e pres Rubèn e Gad e la meytat del trip de
1Par 6,63
perentias e cognacions, del trip de Rubèn e del trip de Agaad e del trip de
1Par 6,78
és anvers orient, delà al trip de Rubèn, Bòzor e Jasa [*] 79 e Cadamoth e
1Par 11,42
Ullí; 42 e Dinà, fill de Sagat, de Rubèn, príncep dels fills de Rubèn, e XXX
1Par 11,42
de Rubèn, príncep dels fills de Rubèn, e XXX ab ell; 43 Henaan, fill de
1Par 12,37
so és a seber, dells fills de Rubèn e de Gat e de la mitga part del trip
1Par 26,32
posà aquests sobre los fills de Rubèn e sobre los fills de Gaad e sobra lo
1Par 27,16
ço és a seber, sobra los fills de Rubèn, era Aliàtzer duch de Zecrí; sobre
1Par 12,36
de Aser qui axían a batalla, qui ·s conbatían en la host, fóran XXXX mília.
1Par 16,30
care, cor ell fundà la terra que no ·s mogés. 31 Alegren-se los cells e
1Par 26,29
sos fills éran sobre les obres qui ·s fèyan sobra la part de defora per los
1Par 2,21
Basalael. 21 E puys Hesrom colgà ’s ab la filla de Maquir, para de Galaad,
1Par 2,24 E com fo mort Hesrom, Calefs colgà ’s ab Afinta. E Hesrom hac Abià per muler
1Par 10,4
Donchs Saül pres se aspasa e lexà ’s caer sobre aquella. 5 E con son ascuder
1Par 16,12 la sua cara tostemps, 12 remembreu ’s de les sues meravellas que ell féu, e
1Par 16,15 són an tota la terra. 15 Remembreu ’s perdurablament la sua covinensa e de la
1Par 16,31
Alegren-se los cells e asbelesque ’s la terra e dígan [*] les generacions:
1Par 21,21
a ell a carrera de la era e anclinà ’s an terra e adorà-lo. 22 E Daviu dix a
1Par 10,2
de Gelboe. 2 E com los feristeus s’hi foren acostats, qui persegían Seüll
1Par 12,19
-se contra Saüll, mas ell no s’hi combaté pas, car los prínceps
1Par 29,9
de Jaiel de Gerson. 9 Tot lo pobla s’elegrà com ells prometían vot de bon
1Par 4,39
fort multiplicats. 39 E levàran- sa, per ço que anasen en Gidor dentrò a l’
1Par 6,49
sobre l’altar de nostro Senyor, un sa feya lo holocaust sobre lo altar de la
1Par 7,24
en los mals de la sua cassa. 24 E sa filla fo Sarrà, la qual adifichà
1Par 8,9
mulers, 9 cor ell angenrà de Hedes, sa muler, Joab e Sebià e Moosà e Moolim 10
1Par 8,29
habitaren Angabeon, e lo nom de sa muler Maachà, 30 e son fill primer
1Par 10,7
lurs ciutats e fóran depertits sa e llà. E los feristeus vengéran e
1Par 11,5
dixéran a David: –Tu no antraràs sa. E Daviu pres la torra de Sion, la qual
1Par 11,23
ell la sua lanse, la qual tenia an sa mà, e aucís aquel ab la sua lanse
1Par 19,3 penses pas que los seus servens són sa venguts a tu per aspiyar e per sercar
1Par 21,16
una aspasa e un coltel tret en sa mà, e tenia’l girat contra Jerusalem.
1Par 21,27
que ell tornàs son coltell en sa beyna, i ell tornà-l’hi. 28 Donchs
1Par 2,47
Règon, Jotan, Jerum, Phale, Efà, Sàaf. 48 Maahà, concupina de Calef,
1Par 26,23 fóran sobra los fills de Amram e de Saart e de Hebron e de Zeziell. 24 E
1Par 4,31
e an Hasarzurín e an Betbaray e an Saarym. Aquestes fóran las ciutats e les
1Par 28,9
cor nostro Senyor ansercha e sab tots los cors e antén tots los
1Par 1,32
Jesbosch, Sue. E Getsan engendrà Saba, Abidà, Dedan. 33 E Bidan engenrà
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1Par 1,9
Phut, Canaam. 9 E Chus engendrà
1Par 19,6
e de Síria e de Maachà e de
1Par 1,9
Sabà, e Jullà e Sabatà, Regmà,
1Par 2,36
angenrà Nathan, Nathan angendrà
1Par 2,37 Nathan, Nathan angendrà Sabad, 37
1Par 12,7
e Jezraam de Caray, 7 e Yorlam e
1Par 26,2
angenrat, e Yadiell fo lo segon, e
1Par 11,41 Garech de Geth. 41 E Urias hetheu e
1Par 18,8
an Jerusalem. 8 E pres atrasí de
1Par 1,9
9 E Chus engendrà Sabà, e Jullà e
1Par 11,29
e Abiàtzer d’Enanthot, 29 e
1Par 1,9 Regmà, Sabacatà. E Regmà engendrà
1Par 1,22
Declà, 22 Hebal, Jam, Abimael,
1Par 18,3 temps, vensé Daviu Adadàzer, rey de
1Par 7,20
son fill, e Càath, son fill, [*] e
1Par 27,2
mília hòmens. 2 Siboaam, fill de
1Par 28,21
seran ab tu e són aparalats. E
1Par 10,5
son ascuder hac vist asò, so és a
1Par 26,10
10 De los fills de Hozà, ço és a
1Par 12,34
[*] XXVIII mília ab aquels qui
1Par 25,3
Yditun fóran Golias [*] e Jesias e
1Par 25,19
qui éran XII; 19 e la XII, a
1Par 26,30
fills de Hebron fóran Hasabias e
1Par 4,14
cor aquí astaven los hòmens qui
1Par 5,18
armes, lanses e ascuts e coltels, e
1Par 12,32
qui éran hòmens molt savis e
1Par 26,4
lo segon, e Joachà fo lo ters, e
1Par 24,25
de Michà fo Jesià, e fill de Jesià,
1Par 11,18
lo qual no·n volch beura, anans
1Par 21,28
en la era de Ornan jebuseu, él
1Par 29,21
e M moltons e M anyells ab lurs
1Par 15,26
de la amistance de nostro Senyor,
1Par 29,21 ahoraren Déu e depuys lo rey. 21 E
1Par 16,29
Senyor glòria al seu nom, levats
1Par 21,23
per fer foch e forment per fer
1Par 21,26
anvià del cell sobre lo altar del
1Par 23,29
los pans consegrats e sobre lo
1Par 16,1
Daviu havia aparalat, e oferíran
1Par 16,40
qui era an Gabeon, 40 per oferir
1Par 21,26
nostro Senyor e oferí holocausts e
1Par 21,28 de Ornan jebuseu, él sacrificà aquí
1Par 23,31
31 aytenbé an la oferena dels
1Par 23,31
segons lo nonbre e segons los
1Par 29,19
e els teus testimonis e ells teus
1Par 29,21
e depuys lo rey. 21 E sacrificaren
1Par 4,26 Selum. 26 Masmà angendrà Haninel,
1Par 25,2
asignat. 2 Dels fills de Asaf fóran
1Par 25,10
qui éran XII; 10 e la tersa, a
1Par 12,28 ab ell III º mília DCC hòmens. 28 E
1Par 6,8
angenrà Achitop. 8 Achitob angenrà
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Sabà, e Jullà e Sabatà, Regmà, Sabacatà. E
Sabà caretes e cavallers. 7 E logàran-na
Sabacatà. E Regmà engendrà Sabba e Dedan.
Sabad, 37 Sabad angenrà Ophilal, Ofilal
Sabad angenrà Ophilal, Ofilal angendrà
Sabadià, fill de Joiadam de Gedor. 8 E
Sabadias lo ters, e Jatanaell lo quart, 3
Sabat, fill de Ullí; 42 e Dinà, fill de
Sabat e de Semín, qui éran ciutats de
Sabatà, Regmà, Sabacatà. E Regmà engendrà
Sabatoy de Soch, e Aloy de Cahoc, 30 e
Sabba e Dedan. 10 E Hus engenrà Nomroch, e
Sabba, 23 Ofir, Hevilà, Jobam [*]. 24 E
Sabbà, de la regió de Hemath, con ell anà
Sabdabà, son fill, 21 [*] e Èser, son
Sabdiel, era sobra la primera compaya en
saben aytanbé los prínceps com lo pobla a
saber, que Saül era mort, él atresí se
saber, fills de Merarí, fo príncep Ceerí,
sabían portar ascut e lansa. 35 E los
Sabias e Machanàs, e fóran [*] sots la mà
Sabias e a sos fills e a sos frares, XII;
Sabias e los lurs frares; fóran hòmens
sabien fe los artificis. 15 E Caleph, fill
sabien bé batallar e conbatre, éran XLIIII
sabien conèxer tots los temps e manaven
Sachar lo quart, e Natanel lo quint, 5 e
Sacharias. 26 Fills de Merarí foren Moolí
sacrificà aquela a nostro Senyor 19 e dix:
sacrificà aquí sacrificis. 29 E lo
sacrificamens e ab tota la costuma que hom
sacrificàran VII taurs e VII moltons. 27
sacrificaren sacrificis a nostro Senyor e
sacrifici e venits denant ell, e ahorats
sacrifici. Yo doneré volenter a tu tot
sacrifici. 27 E lavors nostro Senyor menà
sacrifici de la sèmola e sobre los
sacrificis e oferenes denant nostro Senyor
sacrificis a nostro Senyor sobre l’altar
sacrificis; e apellà nostro Senyor e ell
sacrificis. 29 E lo tebernacle de nostro
sacrificis de la casa de nostro Senyor,
sacrificis de cascuna cosa contínuament
sacrificis, que él los face tots e que
sacrificis a nostro Senyor e l’endemà éls
Sacur fo fil de Masmà, Semeý fo fill de
Sacur e Josep e Natanià e Aserella. Los
Sacur e a sos fills e a sos frares, qui
Sadoc, qui era infant de nobla joventut e
Sadoch, Sadoch angenrà Achimàs. 9 Achimàs
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1Par 6,8
Achitop. 8 Achitob angenrà Sadoch,
1Par 6,12 engenrà Achitop, 12 Achitop angenrà
1Par 6,12 Achitop, 12 Achitop angenrà Sadoch,
1Par 6,53 Amarias, de Acithob; 53 Achitob, de
1Par 6,53 de Acithob; 53 Achitob, de Sadoch;
1Par 15,11 seber, de C XII. 11 E Daviu apellà
1Par 16,39
de Edithun, e Hozà. 39 E stablí
1Par 18,16
Aliüd, era sobra los notaris. 16 E
1Par 24,3
3 E Daviu departí aquells, so és,
1Par 27,17
sobre los fills de Aron era príncep
1Par 29,22
príncep a nostro Senyor e untàran
1Par 7,15
ço és, a Hapim e a Pulphim e a
1Par 27,16
sobre los fills de Simeon era duch
1Par 19,16
sirienchs qui éran oltra lo flom. E
1Par 19,18 e XL mília hòmens de peu, e aucís
1Par 27,29
las bístias qui pexían an Sarona; e
1Par 12,5
e Geremuch e Baalià e Samarià e
1Par 20,4
qual ell aucís Sobocay de Huzach e
1Par 5,12
aprés ell habità Saphan. E Janay e
1Par 8,14
los habitadors de Geth. 14 E Joè,
1Par 11,42
fill de Ullí; 42 e Dinà, fill de
1Par 12,2
ab fones ab cascuna mà e treyien
1Par 16,16 covinensa ell féu a Abram, e lo seu
1Par 22,19
dedins mesa e los vaxells qui són
1Par 11,32
e Bendó Benemich e Alibà e
1Par 23,9
fills de Semeý e fóran prínceps
1Par 6,32
la archa del testimoni dentrò que
1Par 14,4 Jerusalem: Samnà e Soab e Natan e
1Par 22,5
agustats a Daviu. 5 E Daviu dix:
1Par 22,6
de la mia mort. [*] 6 E apellà
1Par 22,17
de Ysraell que ells ajudasen a
1Par 28,5
fills; dels meus fills ha elet
1Par 28,6
de Israel. 6 I ell ha dit a mi:
1Par 28,9
de vós perdurablament. 9 E tu,
1Par 28,11 e acaba aquella. 11 E Daviu donà a
1Par 28,20
de l’axemplar.» 20 E Daviu dix a
1Par 29,1
e dix: –Nostro Senyor ha elet
1Par 29,19
tua honor. 19 E dóna acabat cor a
1Par 29,22 alegre, e untàran la segona vegada
1Par 29,24
lur mà e sotsmeséran-se al rey
1Par 29,28
dies e de riqueses e de glòria. E
1Par 24,22 dels fills de Tobias. 22 E Ysaans e
1Par 3,5
en Jerusalem: Samaà, Sobab, Natan,
1Par 3,10
germana que havia nom Tamar. 10
1Par 3,17
17 E Jaconies angendrà Assur,
1Par 1,18
Mòtoch. 18 E Arfaxath engendrà
1Par 1,18
18 E Arfaxath engendrà Sale, e
1Par 1,24 [*]. 24 E Sem angendrà Arphaxath,
1Par 2,30 Anaoban, Molip. 30 Nadap angendrà
1Par 2,30 30 Nadap angendrà Sàlep, Ephaym. E
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Sadoch angenrà Achimàs. 9 Achimàs engenrà
Sadoch, Sadoch angenrà Seŀlum, 13 Seŀlum
Sadoch angenrà Seŀlum, 13 Seŀlum angendrà
Sadoch; Sadoch, de Achimàs. 54 E habitàran
Sadoch, de Achimàs. 54 E habitàran aquests
Sadoch e Abiatar, preveres, e los fills de
Sadoch lo prevera e sos frares devant la
Sadoch, fill de Achitop, e Achimàlech,
Sadoch, dels fills de Aleatzar, e
Sadoch; 18 sobra los fills de Judà era
Sadoch an bisba. 23 E Salomó sech sobra la
Safan, e hac una sor per nom Maachà. Lo
Safarias, fill de Maachà; 17 sobre los
Safat hi era príncep de la cavaleria de
Safat, príncep de la host. 19 E com los
Safat, fill de Adlí, era sobra los bous
Safatià de Harach, 6 e Elearià e Jesià e
Safay, del linatga de Rafaÿm, e humilià
Saffà habitàran an Bassan. 13 Los frares,
Sagat e Gormoth 15 e Zedebià e Aroth e Dar
Sagat, de Rubèn, príncep dels fills de
sagetes. Dells frares de Saüll, dels fills
sagrament fou a Issach. 17 E asteblí
sagrats a nostro Senyor seran mesos an la
Salabenich. 33 Los fills de Senín, de Ges,
Salamenich, Josiell e Arram; aquests tres
Salamó hach adificat lo templa en
Salamó 5 e Jobequech e Ellziú e Elifàlech
–Salamó, mon fill, és ancara petit enfant
Salamó son fill e menà a ell qui adificàs
Salamó son fill: 18 –Vós vehets so –dix
Salamó, mon fill, que ell sega an la
“Salamó, ton fill, adificarà a mi la mia
Salamó, mon fill, sàpies e coneges lo Déu
Salamó, son fill, discrepcion del porxo e
Salamó, son fill: –Fé beronilment e
Salamó, mon fill, qui és ancara infant e
Salamó, mon fill, enaxí que ell guart los
Salamó, fill de Daviu; donchs ells untàran
Salamó. 25 Donchs, nostro Senyor axelsà
Salamó son fill regnà per él. 29 Los fets
Salamoch [*]. 23 E Jerian, son fill, ço
Salamon; aquests quatre fóran de Betsabé,
Salamon angenrà Roboam, Roboam angenrà
Salatiell, 18 Melequiram, Fadaayà, Seneg,
Sale, e Sale engendrà Hèber. 19 E Hèber
Sale engendrà Hèber. 19 E Hèber engenrà
Sàlem, 25 Hèber, Phàlec, Reú, 26 Seruch,
Sàlep, Ephaym. E Sàlep morí sens infans.
Sàlep morí sens infans. 31 Ephaym engendrà
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1Par 1,20 [*]. 20 E Jectan angendrà Elmodach,
1Par 7,15
Maachà. Lo nom del segon fill fo
1Par 7,15
Lo nom del segon fill fo Salfat, e
1Par 21,16
an terra, i éran vestits de
1Par 2,51
Soboal, para de Cariatarym. 51
1Par 2,54
e los astaholites. 54 Los fills de
1Par 2,11
fills de Judà. 11 Nason angendrà
1Par 29,23
e untàran Sadoch an bisba. 23 E
1Par 29,25
25 Donchs, nostro Senyor axelsà
1Par 9,5
de Fares. Los fills de Judà 5 fóran
1Par 20,5
qual fou lo fill de Odach, fill de
1Par 16,5
e Obededom [*] sobra lo cant del
1Par 25,1
quals profetitzàran ab rautes e ab
1Par 2,41 Sisamoy, Sisamoy angenrà Selum, 41
1Par 23,18
18 Los fills de Ysachar:
1Par 7,37 Amrà, 37 e Sobor e Hador e Sammà e
1Par 11,14
los feristeus, ell donà gran
1Par 16,35
e deyts: “O, Déu nostro salvador,
1Par 18,13
serví Daviu. E nostro Senyor
1Par 16,35
setgla, 35 e deyts: “O, Déu nostro
1Par 16,23
Senyor, e anunciats de die lo seu
1Par 3,18
Fadaayà, Seneg, Jetemià,
1Par 3,5
angenrà aquests fills en Jerusalem:
1Par 6,39
de Berequià, Baraquià fo fill de
1Par 6,40
Baraquià fo fill de Samaà; 40
1Par 20,7
de Israell, e Jonatan, fill de
1Par 5,4
Carmín. 4 E Joell angenrà Samayà,
1Par 27,8 lur compaya XXIIII mília hòmens. 8
1Par 2,13
Eliap, lo segon Aminedap, lo ters
1Par 1,16 e Heveu, Azacheu, Sineu, 16 Aradiu,
1Par 12,5
5 e Eluzay e Geremuch e Baalià e
1Par 2,32
engendrà Holý. 32 E Jadà, frara de
1Par 4,37
fo fill de Semrí, qui fo fill de
1Par 5,4
Esrom, Carmín. 4 E Joell angenrà
1Par 9,14
Senyor. 14 Dels fills de Leví fo
1Par 12,4
e Bariachà e Ieu de Oth; 4 e
1Par 24,6
com dels fills de Ytamar. 6 E
1Par 25,17
frares, qui éran XII; 17 e la X, a
1Par 26,4
fo lo VII. 4 E los fills de Obedom:
1Par 26,6
beneý aquell. 6 E son fill per nom
1Par 26,7
hòmens. 7 Donchs, los fills de
1Par 26,14
era de la part devés orient caech a
1Par 27,27
qui leuraven la terra; 27 e
1Par 8,21
e Beliell 21 e Adarà e Arasà e
1Par 15,8
dells fills de Alisafam fo príncep
1Par 7,19
e depuys Moolà. 19 Los fills de
1Par 1,37 37 E Rahuel engendrà Nàath, Sàtara,
1Par 15,11
Leví, ço és, Uriell, Esaayà, Joell,
1Par 9,38 Zacarias e Masolot. 38 [*] engendrà
1Par 24,24
fo Michà, lo fill de Michà fo
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Sàleph, Aselimoth, Jare, 21 Aduran, Huzal,
Salfat, e Salfat hac filles. 16 E Machà,
Salfat hac filles. 16 E Machà, muler de
salicis. 17 E dix Daviu a nostro Senyor:
Salmà fo para de Betleem, Harip fo para de
Salmà, para de Betlem, e de Neofasí, de la
Salmon, Selmon angendrà Baós, 12 Baós
Salomó sech sobra la cadira de nostro
Salomó sobre tot lo pobla de Israel e donà
Salorní e Azià, lo fill primer angenrat;
Salt, betlemites, e aucís [*] Goliath
saltiri e sobre las rautes. Astablí Asaf
saltiris e ab cenbes segons lur nonbre. E
Salum angenrà Ycamià, Ycamià engenrà
Salumith fo lo primer. 19 E los fills de
Salusà e Jethan e Betan. 38 E los fills de
salut al seu pobla. 15 E III dels XXX
salva nos [*] e deliure’ns de les gens,
salvà Daviu en totes les coses que ell
salvador, salva nos [*] e deliure’ns de
salvament. 24 Recomtats a les gens la sua
Samà, Nedennà. 19 Fadaquià engendrà
Samaà, Sobab, Natan, Salamon; aquests
Samaà; 40 Samaà, de Michael; Micaell, de
Samaà, de Michael; Micaell, de Basià;
Samaà, frare de Daviu, aucís aquell.
Samahià angenrà Gog; e Gog angenrà Semeý,
Samahoth de Zezaares era lo V príncep en
Saman, 14 lo quart Natanell, lo quint
Samareu, Hemateu. 17 E Sem angendrà Elay,
Samarià e Safatià de Harach, 6 e Elearià e
Samay, engenrà Gèter, Johatan. E Gèster se
Samayà. 38 Aquests fóran los prínceps qui
Samayà, Samahià angenrà Gog; e Gog angenrà
Samayà, fill de Hasub, fill de Ericham,
Samaÿas de Gabaon, qui era lo pus fort
Samaÿas, fill de Nathanael, ascrivà de la
Samaÿas e a sos fills e a sos frares, qui
Samaÿas fo lo primer engenrat, e Josudap
Samaÿas hach fills e fóran prebots de lurs
Samaÿas fóran Othim e Rafael e Obediel e
Samaÿas, e la sort qui era devers
Samaÿas de Romath era sobre los leuradors
Samayrath, fills de Semeth. 22 Jefan e
Sameÿas, e sos frares, ço és a seber, de
Samidà fóran Abín e Sinquen e Liz e Man.
Saminà, Maasà. 38 E Seÿr engenrà Johatan,
Saminà, Eliell e Aminadap. 12 E dix a
Saminaà; aquets habitàran devant la regió
Samir, 25 lo frare de Michà fo Jesià, e
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1Par 5,8
Achàs, e Achàs fo fill de Semma, e
1Par 6,20
fo para de Jòhach, Jòhac fo pare de
1Par 7,37 e Berí e Amrà, 37 e Sobor e Hador e
1Par 11,44 Machan; 44 e Aziàs de Asteroch; e
1Par 8,32
e Machelot. 32 E Matelot angendrà
1Par 14,4
qui nasquéran a ell an Jerusalem:
1Par 8,26
e Phariel, los fills de Sesach. 26
1Par 1,32
de Sechurà, qui era concupina sua,
1Par 6,33
fill de Joell; Joel, lo fill de
1Par 6,34
Joel, lo fill de Samuel; 34 e
1Par 7,2
Raphayà, Jariell, Jemay, Jebsom,
1Par 11,3
le qual ell dix per la bocha de
1Par 26,28
28 Totes aquestes coses santifichà
1Par 29,29
derés, són ascrits en lo libre de
1Par 9,22
pròpias villas, los quals David e
1Par 6,14
Azarias, 14 Azarias angendrà
1Par 6,14
14 Azarias angendrà Sanaÿas,
1Par 11,19
que yo face açò, que yo bega la
1Par 22,8
mi e dit: “Tu has ascampada molta
1Par 22,8 meu nom, car tu has ascanpada molta
1Par 28,3
hom conbatador e has ascampada
1Par 26,7
hòmens molt forts, so és, Eú e
1Par 23,13
E Aron fou triat per servir en los
1Par 23,13
triat per servir en los sans dels
1Par 16,10
sues merevellas. 10 Loats lo seu
1Par 16,35
per ço que nós confesem al teu
1Par 29,16
que casa ne sia adificada al teu
1Par 16,29
ell, e ahorats nostro Senyor en la
1Par 29,3
coses que yo he aparalades a la
1Par 8,12
de Oltàal fóran Hèber, Misam e
1Par 15,20
de aram, 20 e Zacaries e Oriell e
1Par 6,49
la obra e en tot quant era obs al
1Par 9,32
frares, éran sobre los pans del
1Par 26,28
Joab, fill de Servià. Tots aquests
1Par 15,12
les compayas dells fills de Leví,
1Par 15,14
preveres e los fills de Leví fóran
1Par 26,26
los tressòs de ells [*], los quals
1Par 26,28
Senyor. 28 Totes aquestes coses
1Par 7,4
per lurs pobles molt forts hòmens,
1Par 26,20
Senyor e sobra los vaxells dells
1Par 28,12 nostro Senyor e an los tresaus dels
1Par 22,19
Déu e levats-vos e adificats
1Par 24,5
si per sorts, cor los prínceps del
1Par 28,10
tu per ço que adifichs la casa del
1Par 5,12
en la un camp, e aprés ell habità
1Par 9,8
de Mochorí; e Moseŀlam, fill de
1Par 3,3
Adonias, fill de Egich, 3 lo quint
1Par 8,5
Addar e Jesrà [*] 4 [*] 5 [*] e
1Par 21,2
aportats lo nonbre a mi que yo·ll
1Par 28,9
9 E tu, Salamó, mon fill,

SEVILLA: 1PAR

Samma fo fill de Joell, e habità en Aroer
Sammà, 21 Semmà fou para de Odó, Odó fou
Sammà e Salusà e Jethan e Betan. 38 E los
Sammà e Jasiell, fill de Bacham de Amer;
Sammaà, e habitàran devant lurs frares en
Samnà e Soab e Natan e Salamó 5 e
Samragí e Seccorià [*] 27 e Jarsià e Elià
Samran, Jetsan, Midan, Jesmadun, Jesbosch,
Samuel; 34 e Samuel, de Elcanà; e Elcanà,
Samuel, de Elcanà; e Elcanà, de Joram; e
Samuel; e fóran prínceps per les suas
Samuel. 4 Donchs, David e tot lo pobla de
Samuel lo veent e Saül, fill de Sis, e
Samuel lo veent e an lo libre de Natan
Samuell establíran en lur fe, 23 ells e
Sanaÿas, Sanaÿas angendrà Josadech. 15 Et,
Sanaÿas angendrà Josadech. 15 Et, com
sanch de aquests hòmens, cor éls han
sanch e has fetes moltes batalles, e per
sanch devant mi. 9 Mas lo fill qui nexerà
sanch.” 4 »Mas lo Senyor Déus de Israell
Sanisias. 8 Tots aquests fóran dels fils
sans dels sans, so és, ell e sos fills
sans, so és, ell e sos fills
sant nom, lo cor de aquells qui quéran
sant nom e que·ns alegrem en los teus
sant nom, és de la tua mà e totes las
santa belesa. 30 Tota la terra sia moguda
santa casa, 4 ço és, III mília talens d’
Santach. Aquest adifichà Eno e Loth e ses
Santamoch e Jaiell e Aní e Eliap e Maasias
sante sentorum, per ço que pregasen nostro
santificament e aperalaven pans novells
santificàran aquestes coses per la mà de
santificats-vos ab vostres frares e
santificats, per ço que aportasen la archa
santifichà lo rey Deviu, e fóran prínceps
santifichà Samuel lo veent e Saül, fill de
sants a batalla, e fóran XXXVI mília; e
sants. 21 Los fills de Lehedan e los fills
sants. 13 E donà a ell la discripció dels
santuari al Senyor nostro Déu, enaxí la
santuari e los prínceps de la casa de Déu
santuari, conforte’t e acaba aquella. 11
Saphan. E Janay e Saffà habitàran an
Saphasià, fill de Rauell, fill de Rabamès;
Saphcian, de la filla d’Ebitalil, lo VI è
Saphuà e Huram. 6 Aquests foren fills de
sàpia. 3 E Joab respòs: –Nostro Senyor
sàpies e coneges lo Déu de ton para e
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1Par 2,44 Ràcom, Jamma. 44 Jamma engendrà
1Par 4,14 e Mahonich. 14 Achir angendrà Osrà;
1Par 4,35
fill de Josabiè, qui fo fill de
1Par 8,8
aquells, e angenrà Ozà e Abiüd. 8 E
1Par 27,29
on astava l’oliy. 29 E Saratiar de
1Par 4,13 Rahà. 13 Conès angendrà Othoniel e
1Par 27,29
las cambres on astava l’oliy. 29 E
1Par 9,6
fóran sos fills. 6 E dels fills de
1Par 6,51
51 Abisur, de Bozgí; Bozgí [*] de
1Par 6,52
de Bozgí; Bozgí [*] de Sarayà; 52
1Par 9,44 axí nom: Ezricham, Bocrú, Ymaell,
1Par 1,44
e regnà per ell Jobab, fil de
1Par 7,16
Phares, e lo nom de son frare fo
1Par 8,38
fóran Ezericham, Bocrú, Ysmaell,
1Par 5,16
carrés lurs e an tots los lochs de
1Par 27,29
sobre las bístias qui pexían an
1Par 7,30 Aser, Jomnà, Josuà e Esín, Bannà, e
1Par 7,24
de la sua cassa. 24 E sa filla fo
1Par 4,7
són fills de Naarà. 7 Halaà anfentà
1Par 1,37
37 E Rahuel engendrà Nàath,
1Par 7,20 Man. 20 E los fills de Efraÿm fóran
1Par 1,48
E com fo mort Semlà, regnà per ell
1Par 4,24
Namien, Jamsim, Jarip, Jara,
1Par 4,25
Jara, Saül. 25 E Seŀlum fou fill de
1Par 5,10
en la terra de Galaad. 10 E com
1Par 10,4
aquel e segetàran-lo. 4 E
1Par 10,4
trop aspeventat per pahor. Donchs
1Par 10,5
hac vist asò, so és a saber, que
1Par 10,7
açò, ells fusquéran e lexàran
1Par 10,8
aquells qui éran morts e atrobàran
1Par 10,11
què los feristeus havían fet contra
1Par 10,12
se levàran e preséran lo cors de
1Par 26,28 coses santifichà Samuel lo veent e
1Par 6,24
para de Usias, Usias fou para de
1Par 8,33
E Her angendrà Sis, e Cis engenrà
1Par 8,33
Sis, e Cis engenrà Saüll, e
1Par 9,39
39 Ner angenrà Cis, Cis engenrà
1Par 9,39 Ner angenrà Cis, Cis engenrà Saüll,
1Par 10,2
e Aminedab e Melquisue, fills de
1Par 10,3
fou agreugada la batalla contra
1Par 10,6
aspasa, e axí ell morí. 6 Donchs
1Par 12,1
dementra que ell fugia ancara a
1Par 12,2
e treyien sagetes. Dells frares de
1Par 12,19
feristeus per combatra-se contra
1Par 12,19
tornar, cor dixéran: –Ell tornarà a
1Par 12,23
que ells trensportasen lo regna de
1Par 12,29
de ells segían ancara la casa de
1Par 13,3
aquella ne requesim an lo temps de
1Par 15,22
cantar dolç cant, cor ell era molt
1Par 25,8 lo magor com lo manor e aytenbé lo
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Sàraam, para de Jerchaam, Ràcom angendrà
Sarachias, Johàs, para de la val dels
Sarachies, e aquest fo fill de Oziell; 36
Saraim engenrà en la regió de Moab depuys
Saran era prebost sobre las bístias qui
Sararayà. Othoniel engenrà Hachir e
Saratiar de Saran era prebost sobre las
Sàray fo Enell e sos frares, e fóran DC
Sarayà; 52 Sarayà, de Marayot; Marayot, de
Sarayà, de Marayot; Marayot, de Amarias;
Sarayià, Abdià, Henan. Aquests fóran fills
Sare, de Bosrà. 45 E com fo mort Jobab,
Sares, e los fills fóran Ulam e Rèsem. 17
Sarià, Obdià, Hanan. Tots aquests fóran
Saron entrò als térmens seus. 17 E tots
Sarona; e Safat, fill de Adlí, era sobra
Sarra, lur sor. 31 Los fills de Barià
Sarrà, la qual adifichà Beterèn lo Jusà e
Sàrrech, Iser, Am. 8 Chus engendrà Enòs,
Sàtara, Saminà, Maasà. 38 E Seÿr engenrà
Satula e Bèred, son fill, e Càath, son
Saül de Robooth, qui és posade de prop la
Saül. 25 E Seŀlum fou fill de Saül, [*]
Saül, [*] Masmà fo fill de Selum. 26 Masmà
Saül era viu geregaven contra los
Saül dix a son ascuder: –Tre te aspasa e
Saül pres se aspasa e lexà’s caer sobre
Saül era mort, él atresí se lexà caher
Saül e sos fills morts, e desertaren lurs
Saül e sos fills, qui jèyan morts en lo
Saül, 12 los forts hòmens se levàran e
Saül e de sos fills e portàran aquells an
Saül, fill de Sis, e Abner, fill de Ner, e
Saüll. 25 Aquets fóran fils de Ellcanà:
Saüll, e Saüll angenrà Jonatan e Melquisue
Saüll angenrà Jonatan e Melquisue e
Saüll, Saüll angenrà Jonatàs e Melquisue e
Saüll angenrà Jonatàs e Melquisue e
Saüll. 3 Lavors fou agreugada la batalla
Saüll, e los arxés atrobàran aquel e
Saüll e tres fills seus e tota se conpaya
Saüll, fill de Cis; tots ells éran molt
Saüll, dels fills de Bengamín, 3 era
Saüll, mas ell no s’hi combaté pas, car
Saüll, son senyor, ab perill de nostra
Saüll an ell, segons la paraula de nostro
Saüll. 30 E dels fills de Efraÿm n’hi
Saüll. 4 E tota la moltitut respòs que axí
savi. 23 E Baraquias e Bolencanà éran
savi con lo foll. 9 La primera sort exí a
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1Par 26,14
a Zacarias, son fill, qui era molt savi e molt discret, 15 e la tersa part
1Par 27,32
era conseller e hom poderós e savi, hom ben letrat. Él e Jael, fill de
1Par 22,12
de tu. 12 Nostro Senyor do a tu saviesa e seny, que tu pusques governar lo
1Par 12,32
de Ysachar, qui éran hòmens molt savis e sabien conèxer tots los temps e
1Par 12,33
e astaven entra les compayas ben savis an conbatra fóran L mília, e
1Par 12,37
de Manasès, de aquells qui éran savis e discrets an conbatra fóran C XX
1Par 22,15
de fusta e altres mestres molt savis de totes arts per fer tota obra 16
1Par 5,13
Mosoŀlan, Sebe, Jarè, Jacan, Say, Hèber. 14 Aquests fóran fills de
1Par 3,22
Abdies; Abdies, Sesanias. 22 Sazanias, Semachies; Semequias engendrà
1Par 2,4
4 E él angenrà de Tamar, qui era se nora, Zàram e Fares. E axí fóran los
1Par 2,32
engenrà Gèter, Johatan. E Gèster se morí que no hac infans. 33 Jonatan
1Par 2,35
e hac nom Agernà; 35 e donà-li se filla per muler e angendrà de aquella
1Par 5,6
Teglatphasar, rey dels asirians, se’n menà catiu, e fo príncep en lo trip
1Par 7,18
Maquir, e los fills de Manasès. 18E se sor fo regina e anfentà un bel homa, so
1Par 7,23
que l’aconsolasen. 23 I él jach ab se muler, la qual consebé e anfentà un
1Par 9,19
fill de Corè, ab sos frares e ab se cassa de son pare. Aquests són los
1Par 10,1
de Esell. 10,Tit 1 Los faristeus se conbatéran contra los fills de Israel,
1Par 10,4
per pahor. Donchs Saül pres se aspasa e lexà’s caer sobre aquella. 5
1Par 10,5
saber, que Saül era mort, él atresí se lexà caher sobra la sua aspasa, e axí
1Par 10,6
Saüll e tres fills seus e tota se conpaya morí ansems. 7 E, com los de
1Par 10,12
contra Saül, 12 los forts hòmens se levàran e preséran lo cors de Saül e de
1Par 11,1
11,Tit 1 E tot lo pobla de Israell se ajustà an Habron, e digéran a Deviu:
1Par 11,4
David e tot lo pobla de Israel se n’anàran an Jerusalem, ço és, an
1Par 11,13 an Afís ab Deviu, com los feristeus se ajustàran en aquell loch per batalla, e
1Par 12,8
8 E fugíran de Gatdi ab ell, com él se amagava en lo desert, hòmens molt forts
1Par 12,19
ab los feristeus per combatra- se contra Saüll, mas ell no s’hi combaté
1Par 12,20
de nostra cap. 20 Donchs, com ell se’n fo tornat an Sicalech, fusquéran a
1Par 16,10 de aquells qui quéran nostro Senyor se alegra. 11 Quirets nostro Senyor e la
1Par 16,31
terra que no·s mogés. 31 Alegren- se los cells e asbelesque’s la terra e
1Par 16,32
antrò a la sua planea, alegren- se los camps, e totes les coses qui són
1Par 16,43
éser portés. 43 E tot lo pobla se’n tornà a la sua cassa, e Daviu beneý
1Par 18,1
18,Tit 1 E asdevench- se aprés aquestes coses a Daviu que ferí
1Par 19,1
mà del rey. 19,Tit 1 Asdevench- se que Neàs, rey dels fills de Amon, morí
1Par 19,5
él los ne lexà anar. 5 E quant se’n fóran anats e hagéran açò fet a
1Par 19,5
barbes e lurs cabells, e que lavors se’n tornasen. 6 E com los fills de Emon
1Par 19,7 devers Medebà. E los fills de Amon se ajustàran de lurs ciutats e vengéran a
1Par 19,15
a Abisay, son frare, e·ntràran- se’n an la ciutat, e Joab se’n tornà an
1Par 19,15
-se’n an la ciutat, e Joab se’n tornà an Jerusalem. 16 E com lo
1Par 19,17 Gordà e vench contra ells e aquells se combatéran contra ells. 18 Mas a la fi
1Par 20,1
de Amon. 20,Tit 1 Esdevench- se aprés del cap de l’any, que·lls reys
1Par 20,3
†lo pobla† de la ciutat. 3 E manà- se’n lo pobla qui era an aquella, e féu
1Par 20,3
dels fills de Amon. E depuys ell se’n tornà ab tot lo seu pobla en
1Par 21,1
i dels seus serfs. 21,Tit 1 Setan se levà contra lo pobla de Israell e
1Par 21,4
lo pobla d’Israell, e despuys ell se’n tornà en Jerusalem, 5 e donà a Deviu
1Par 21,17
Senyor, yo·t prech que la tua mà se torn contra mi e contra la casa de mon
1Par 21,20
IIII e fills qui éran ab ell, ells se amagàran, cor an aquell temps ell batia
1Par 21,20
temps ell batia son forment en se erra. 21 Donchs, com Daviu fo vengut a
1Par 26,14 e la sort qui era devers tremuntana se asdevench a Zacarias, son fill, qui era
1Par 26,15
tersa part qui era devers mixjorn se asdevench a Bededom e a sos fills, en
1Par 28,12
12 e de tots los palaus que él se havia perpensats e de les finestres tot
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1Par 29,5
hi ofer de grat, él complescha huy se mà e ofira ço que volrà a nostro
1Par 29,9
Senyor ab lur cor; e lo rey Daviu se n’alegrà de molt gran goix. 10 E beneý
1Par 29,20
Déu de lurs pares, e anclinàran- se tots e ahoraren Déu e depuys lo rey. 21
1Par 29,24
donàran lur mà e sotsmeséran- se al rey Salamó. 25 Donchs, nostro Senyor
1Par 29,25
lo pobla de Israel e donà a aquell se glòria de son regna, tal que anc negun
1Par 29,17 coses són tues. 17 Senyor Déus, yo sé bé que tu proves los cors e ames
1Par 1,41
41 E Dizson engenrà Matan, e Seban, e Jetran, Caran. 42 E Àser engenrà
1Par 5,13
aquests VII: Macael, Mosoŀlan, Sebe, Jarè, Jacan, Say, Hèber. 14 Aquests
1Par 1,38
38 E Seÿr engenrà Johatan, Sobal, Sebeon, Anà, Dizon, Èser, Dizan. 39 E
1Par 1,40
Alaym, [*] Ebal, Sephí, Onayr. E Sebeon engenrà Ayà, Anà. E Annà angenrà
1Par 2,3
la filla de Sue cananita, so és a seber, Her, Onam, Selà. E Her era lo magor
1Par 6,70
ab tots los lurs lochs, ço és a seber, a aquells qui éran romasos de la
1Par 10,11
hagéran oïyt dir açò, ço és a seber, què los feristeus havían fet contra
1Par 12,37
qui éran detràs flum Jordà, so és a seber, dells fills de Rubèn e de Gat e de
1Par 15,6
príncep Asaà, e sos frares, ço és a seber, de CC XX. 7 E dells fills de Jerson
1Par 15,8
Sameÿas, e sos frares, ço és a seber, de CC. 9 Dels fills de Hebron fo
1Par 15,9
Eliel, e sos frares, ço és a seber, de LXXX. 10 Dels fills de Osiell fo
1Par 15,10
Aminadap, e sos frares, ço és a seber, de C XII. 11 E Daviu apellà Sadoch
1Par 15,16
cantós an orges de cant, so és a seber, en rautes e an arpes e an senbes,
1Par 19,5
’n fóran anats e hagéran açò fet a seber a Daviu, él tramès a ells socors,
1Par 23,6
a ells per lurs oficis, ço és a seber, Gerson e Achach e Merarí. 7 E
1Par 25,7
lo cant de nostro Senyor, ço és a seber, tots los mestres, CC LXXXVIII. 8 E
1Par 27,16
Sobre los trips de Israel, ço és a seber, sobra los fills de Rubèn, era
1Par 29,21
oferíran lurs holocauts, ço és a seber, M taurs e M moltons e M anyells ab
1Par 8,9
angenrà de Hedes, sa muler, Joab e Sebià e Moosà e Moolim 10 e Jebús e
1Par 15,24
éran portés de la archa. 24 E Sebonias e Josefat e Natanael e Masay e
1Par 6,63
e del trip de Agaad e del trip de Sebulon donàran [*] XII ciutats. 64 E los
1Par 12,33
consells faéran. 33 Los fills de Sebulon qui axíran a batalla e astaven
1Par 27,19
de Micael; 19 sobre los fills de Sebulon era príncep Yesmeÿas, fill de
1Par 8,26
los fills de Sesach. 26 Samragí e Seccorià [*] 27 e Jarsià e Elià e Zechí,
1Par 29,23
Sadoch an bisba. 23 E Salomó sech sobra la cadira de nostro Senyor axí
1Par 24,11
11 e la IX ª, a Jezú, e la X ª, a Sechanià, 12 e la XI, a Liezab, e la XII,
1Par 4,32 per rey. 32 [*] Etan, Ahèn, Remnon, Sechem, Assan; e axí són V ciutats. 33 E
1Par 8,31 e Ner e Nedap 31 e Gebeor e Allor e Sècher e Machelot. 32 E Matelot angendrà
1Par 9,15
e Mathanià, fill de Michà, fill de Sechrí, fill de Azaph; 16 e Obdies, fill
1Par 1,32 Cedma. [*] 32 E Abram angenrà de Sechurà, qui era concupina sua, Samran,
1Par 15,20
cantaven, e cantaven las coses secretes ab lurs arpas. 21 E Matatias e
1Par 4,26
fo fil de Masmà, Semeý fo fill de Secur. 27 Semeý angenrà XVI fills e VI
1Par 1,33
Aldaà. Tots aquests són fills de Secutà. 34 Abram angenrà Isach, e Ysach
1Par 3,16
16 Johaquim angenrà Jaconias e Sedesias. 17 E Jaconies angendrà Assur,
1Par 3,15
lo segon Joaquim, lo terçhs Sedesies, lo quart Seŀlum. 16 Johaquim
1Par 9,11
Haquies, fill de Moseŀlam, fill de Sedoch, fill de Marayoth, fill de Antitop,
1Par 24,31 Aron, denant lo rey Daviu e denant Sedoch e denant Achimàlech e devant los
1Par 24,27 E los fills de Merarí fóran Osiam e Seení e Jacur e Hebrí. 28 E Moolí, fill de
1Par 3,22
Hacús e Gregal, Baaria, Naarià, Sefay, Sesà, e són VI. 23 Naarià angendrà
1Par 26,16
cassa era lo consell dels vells. 16 Sefinà e Hozà astàvan a la part devers
1Par 7,38
38 E los fills de Bèrech fóran Sefonè e Pasfà e Arà. 39 Los fills de Olaà
1Par 28,5
ha elet Salamó, mon fill, que ell sega an la cadira del regna de nostro
1Par 10,3
e los arxés atrobàran aquel e segetàran-lo. 4 E Saül dix a son
1Par 12,29
mília, cor gran partida de ells segían ancara la casa de Saüll. 30 E dels
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1Par 2,13 Ysay angendrà primerament Eliap, lo
1Par 3,1
qui nasch de Achmós gerrelita, lo
1Par 3,15
engenrà lo primer Joannan, lo
1Par 7,15 una sor per nom Maachà. Lo nom del
1Par 8,1
primer angenrat, e Asbaal fou lo
1Par 8,39
primer angenrat Ullam e Hus lo
1Par 12,9
9 E Èser era príncep e Obdias lo
1Par 16,5
lo príncep, Azacaries, qui era lo
1Par 23,11
11 E Élech era lo primer e Zizà lo
1Par 23,19
Zariau fo lo primer; Amarias fo lo
1Par 23,20
Michà fou lo primer; Jasià, lo
1Par 24,23
son fill, ço és, Amasias, lo
1Par 26,2
lo primer angenrat, e Yadiell fo lo
1Par 26,4
fo lo primer engenrat, e Josudap lo
1Par 26,11
an príncep; 11 Helechias fo lo
1Par 27,4
Duch havia la segona compaya del
1Par 15,18
18 E ab ells lurs frares. E an la
1Par 24,7
La primera sort exí a Yoyarib, e la
1Par 25,9
exí a Josep, qui era de Asaf; e la
1Par 27,4 primer mes. 4 Achites Duch havia la
1Par 29,22 Senyor ab gran alegre, e untàran la
1Par 5,13
13 Los frares, amperò, de aquestes,
1Par 6,19
E aquestes fóran las lurs perentias
1Par 6,32 templa en Jerusalem, e astave cascú
1Par 11,3
en rey sobre lo pobla de Ysraell,
1Par 11,10
a éser lo rey sobre tot Israell
1Par 12,23
lo regna de Saüll an ell,
1Par 15,15
axí com Moysès havia menat,
1Par 16,40
contínuament, a matí e a vespre,
1Par 17,15 15 Segons totes aquestes paraules e
1Par 23,13 e que cremàs ansens a nostro Senyor
1Par 23,27 serà comtat de XX anyns an amunt,
1Par 23,31
e an les altres sollemnitats,
1Par 23,31
sollemnitats, segons lo nonbre e
1Par 24,3
e Achimàlech, dels fills de Ytamar,
1Par 24,3
fills de Ytamar, segons lur die e
1Par 24,19
19 Aquestes són les lurs órdens
1Par 24,19 con ells antraven en la casa de Déu
1Par 24,30
Aquests fóran fills de Leví
1Par 25,1
ab rautes e ab saltiris e ab cenbes
1Par 26,31
fo príncep dels fills de Hebron
1Par 26,31 de Hebron segons lurs compayas e
1Par 27,1
rey. 27,Tit 1 Los fills de Israel,
1Par 27,1
e prebots, qui administraven al rey
1Par 28,17
aur molt pur e als lehonets d’aur,
1Par 17,15 meu regna [*] perdurablement.’ ” 15
1Par 11,33
de Ges, fóran Jonatan, fill de
1Par 2,21
-la per muler e angendrà de ella
1Par 2,22
e angendrà de ella Segub. 22 E
1Par 4,22
lo soll e de l’hom de Felsia, e

SEVILLA: 1PAR

segon Aminedap, lo ters Saman, 14 lo quart
segon Daniel, qui nasch de Abigalyl
segon Joaquim, lo terçhs Sedesies, lo
segon fill fo Salfat, e Salfat hac filles.
segon, e Aam fo lo ters, 2 e Nohà lo
segon e Elifalli lo ters. 40 E los fills
segon, Aliap lo ters, 10 e Asiasmanà lo
segon a ell. Astablí Ahiell e Semamoch e
segon; e Jaús e Banan no hagéran molts
segon; Jaell, lo ters; Jetran, lo quart.
segon. 21 Los fills de Merarí cantaven e
segon; Jasiell, lo ters; Zechinon, lo
segon, e Sabadias lo ters, e Jatanaell lo
segon, e Joachà fo lo ters, e Sachar lo
segon, e Tabalias lo ters, Zacarias lo
segon mes, e havia aprés si un altra per
segona orda meséran Zacarias e Ben e
segona exí a Joell, 8 e la tersa, a Harim,
segona, a Golias e a sos fills e a sos
segona compaya del segon mes, e havia
segona vegada Salamó, fill de Daviu;
segons les cases e les lurs parenties,
segons las lurs compayes. 20 Gerson, qui
segons son orda en lo ministeri. 33
segons la paraula de nostro Senyor, le
segons la paraula que él dix als fills de
segons la paraula de nostro Senyor. 24 Los
segons la paraula de nostro Senyor, en los
segons totes las cosas qui són ascrites en
segons aquesta visió parlà Natan profeta a
segons la sua custuma, e que beneýs lo nom
segons los derers menemens de Daviu. 28 E
segons lo nonbre e segons los sacrificis
segons los sacrificis de cascuna cosa
segons lur die e segons lur servey. 4 E
segons lur servey. 4 E los fills de
segons lurs serveys, con ells antraven en
segons lur costuma sots la mà de Aron,
segons lurs casas de lurs compayes. 31 E
segons lur nonbre. E servían a aquell
segons lurs compayas e segons lurs
segons lurs linatges. En lo XL any del
segons lur nonbre, qui fóran prínceps de
segons lurs compayas, qui antraven e qui
segons la calitat de masura, ço és, un pes
Segons totes aquestes paraules e segons
Seguà, de Arach, 34 e Achiam, fill de
Segub. 22 E Segub engendrà Jachir, e poseý
Segub engendrà Jachir, e poseý XXIII
Segur, Anant, los quals fóran prínceps en
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1Par 2,3
cananita, so és a seber, Her, Onam,
1Par 6,10
de nostro Senyor Déus, la qual féu
1Par 18,8
de Adàdag, molt aram, del qual
1Par 12,20
e Michaell e Josabad e Eliú e
1Par 5,11
en la terra de Basan dentrò a
1Par 23,1
fo vel e ple de dies, e astablí
1Par 27,27
e Zebdias de Aphot era sobra los
1Par 26,18
e axí éran de dos an dos per lurs
1Par 26,26
fo fill de Zerhú. 26 Aquest
1Par 21,16
nostro Senyor qui astava entra lo
1Par 4,21
21 Aquests són los fills de
1Par 22,7
Déu de Israell. 7 E Daviu dix a
1Par 26,18
astaven dos e dos. 18 En las
1Par 7,35
son frara, foren Sufà e Jennà e
1Par 18,17 E Benaÿas, fill de Joadè, era sobre
1Par 3,15
lo terçhs Sedesies, lo quart
1Par 4,25
Jamsim, Jarip, Jara, Saül. 25 E
1Par 6,12
angenrà Sadoch, Sadoch angenrà
1Par 6,13 Sadoch, Sadoch angenrà Seŀlum, 13
1Par 9,17
de Matofat. 17 E los portés de
1Par 9,17
e Telmon e Chimau, e sos frares de
1Par 9,19
éran dels fills de Leví fóran 19
1Par 9,31
de Leví, primer fill angenrat de
1Par 2,11 de Judà. 11 Nason angendrà Salmon,
1Par 8,10 Sebià e Moosà e Moolim 10 e Jebús e
1Par 13,9
archa, cor lo bou, qui era jova e
1Par 15,29
una finestra e vehé lo rey Daviu
1Par 13,8
lur virtut en cans e an rautes e an
1Par 25,6
ells éran depertits en cenbes e an
1Par 2,40 angenrà Sisamoy, Sisamoy angenrà
1Par 4,25
fill de Saül, [*] Masmà fo fill de
1Par 1,4
e Matuselem [*]; 4 [*] Nohè; e Noè,
1Par 1,17 16 Aradiu, Samareu, Hemateu. 17 E
1Par 1,24
23 Ofir, Hevilà, Jobam [*]. 24 E
1Par 3,22
Abdies, Sesanias. 22 Sazanias,
1Par 16,5
lo segon a ell. Astablí Ahiell e
1Par 2,53
e angendrà Tecroy, Aphutrey,
1Par 15,19 éran Hamar i Asaf e Atan, sonans ab
1Par 28,18
per ço que de aquell fos feta
1Par 6,28
Ellcanà. 28 Aquests fóran fills de
1Par 16,13
jutgaments de la sua bocha. 13 La
1Par 17,11
a tos pares, jo susitaré la tua
1Par 3,22
Sesanias. 22 Sazanias, Semachies;
1Par 8,21 Adarà e Arasà e Samayrath, fills de
1Par 2,28
Yamín, Àchac. 28 Onam angendrà
1Par 2,28
28 Onam angendrà Semey, Jadà;
1Par 2,44 para de Jerchaam, Ràcom angendrà
1Par 2,45 Jerchaam, Ràcom angendrà Semey. 45
1Par 3,19
19 Fadaquià engendrà Sorobabel,
1Par 4,26
Haninel, Sacur fo fil de Masmà,
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Selà. E Her era lo magor e fou mal devant
Selamó en Jerusalem. 11 E Azarias engendrà
Selamó féu la «mar» de aram e les columnes
Selaquí. Aquets éran prínceps dels
Selchà. 12 E Joell habità en la un camp, e
Selemó, son fill, rey sobre lo pobla de
selers del vin. 28 E Balanam de Gadarith
seles. 19 Aquests són los departiments
Selimoth e sos frares fóran sobra los
sell e la terra e tenia una aspasa e un
Sellà, fill de Judà: Her, qui fo para de
Sellamó: –[*] de la mia volentat és astat
seŀles dels portés de la part devers
Seŀles e Amanà. 36 Los fills de Sufà fóran
sells de les legions dels sereteus e dels
Seŀlum. 16 Johaquim angenrà Jaconias e
Seŀlum fou fill de Saül, [*] Masmà fo fill
Seŀlum, 13 Seŀlum angendrà Helchias,
Seŀlum angendrà Helchias, Helcias engenrà
Seŀlum foren [*] e Telmon e Chimau, e sos
Seŀlum [*]. 18 Entrò aquel tems en la
Seŀlum, fill de Corrè, fill de Asach, fill
Seŀlum, fill de Corè, era prebost de totes
Selmon angendrà Baós, 12 Baós engendrà
Selquià e Meri; aquests són los fills e
seltant, havia un poch anclinada la archa.
seltant e jugant, e ella meynspresà aquell
seltiris e tenborets e an cenbes e an
seltiris e an rautes e an servey de la
Selum, 41 Salum angenrà Ycamià, Ycamià
Selum. 26 Masmà angendrà Haninel, Sacur fo
Sem, Cam e Jàfet. 5 E Jàfet angenrà Gòmer
Sem angendrà Elay, Asur, Arfaxath, Luud,
Sem angendrà Arphaxath, Sàlem, 25 Hèber,
Semachies; Semequias engendrà Hacús e
Semamoch e Jaell e Machachias e Eliap e
Sematay, Masaray; e de aquests axíran los
sembes de aram, 20 e Zacaries e Oriell e
semblance de carreta de àngells qui
Semel: lo primer angenrat fo Uazaní, Abià.
sement de Israell són los seus serfs e los
sement aprés tu, la qual serrà de tos
Semequias engendrà Hacús e Gregal, Baaria,
Semeth. 22 Jefan e Hèsber e Eliel 23 e
Semey, Jadà; Semey angendrà Nadap, Abisur.
Semey angendrà Nadap, Abisur. 29 Abisur
Semey. 45 Semey angendrà Maon, Maon
Semey angendrà Maon, Maon angendrà Jatsur.
Semeý. Sorobabel engenrà Meseŀlaní,
Semeý fo fill de Secur. 27 Semeý angenrà
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1Par 4,27
Masmà, Semeý fo fill de Secur. 27
1Par 5,4 Samahià angenrà Gog; e Gog angenrà
1Par 5,5
Gog; e Gog angenrà Semeý, 5 e
1Par 6,17
fóran los fills de Gerson: Lobení e
1Par 6,42 Ethan; Ethan, de Semnà; Semnà, de
1Par 6,43
de Semnà; Semnà, de Semeý; 43
1Par 9,16
fill de Azaph; 16 e Obdies, fill de
1Par 23,7
e Merarí. 7 E Gerson e Leedan e
1Par 23,9
aquests tres. 9 Fóran fills de
1Par 23,10
de Lehedan. 10 E los fills de
1Par 23,10
e Banan; aquets IIII fóran fills de
1Par 18,8
8 E pres atrasí de Sabat e de
1Par 15,18
meséran Zacarias e Ben e Jeriel e
1Par 1,47
E com fo mort Adab, regnà per ell
1Par 1,48 Semlà de Mesrechà. 48 E com fo mort
1Par 5,8
fill de Achàs, e Achàs fo fill de
1Par 6,21 Jòhach, Jòhac fo pare de Sammà, 21
1Par 11,27
de son avonclo, de Batleem, 27 e
1Par 6,42 de Ayà; 42 Ayà, de Ethan; Ethan, de
1Par 6,42 42 Ayà, de Ethan; Ethan, de Semnà;
1Par 8,13
e Loth e ses filles. 13 E Barà e
1Par 16,3
part de carn de brúfoll rostit e
1Par 23,29
e sobre lo sacrifici de la
1Par 4,37
fo fill de Adahià, qui fo fill de
1Par 9,4
4 Othei, fill de Amiüd, fill de
1Par 11,45
de Amer; 45 e Jadiell, fill de
1Par 15,16
a seber, en rautes e an arpes e an
1Par 16,5
rautes. Astablí Asaf per sonar les
1Par 16,42
cantasen ab trompa e que tocasen
1Par 17,20
20 O, Senyor, no és nul hom
1Par 3,18
Salatiell, 18 Melequiram, Fadaayà,
1Par 4,15 Hir e Elam e Nachne. Elam angenrà
1Par 13,1
13,Tit 1 Daviu féu consell ab los
1Par 27,1
de compayas e conestables e
1Par 28,1
al rey, e los conestables e los
1Par 29,6
de Israel, los conestables e los
1Par 26,29 la mà de Lemich e per son frara. 29
1Par 11,33 Alibà e Salabenich. 33 Los fills de
1Par 5,23
dentrò a Belcarmon, e dentrò a
1Par 2,30
Sàlep, Ephaym. E Sàlep morí
1Par 29,10
Senyor, Déu de Israel nostro para,
1Par 29,10
nostro para, sens comensament e
1Par 21,3
Senyor crescha lo teu pobla més an
1Par 6,49
e en tot quant era obs al sante
1Par 9,29
en lur crehensa les coses del
1Par 23,28
e en loch de la purificació e an lo
1Par 23,32
de la amistance e la costuma del
1Par 22,12 12 Nostro Senyor do a tu saviesa e
1Par 16,12
meravellas que ell féu, e dels seus
1Par 12,19
dixéran: –Ell tornarà a Saüll, son
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Semeý angenrà XVI fills e VI files. Los
Semeý, 5 e Semeý angenrà Michà, e Michà
Semeý angenrà Michà, e Michà angenrà Reyà,
Semeý. 18 Aquests fóran los fills de
Semeý; 43 Semeý, de Gech; Gech, de Gerson;
Semeý, de Gech; Gech, de Gerson; Gerson,
Semeý, fill de Galaal, fill de Ytheún, e
Semeý. 8 Fills de Leedan, fóran prínceps
Semeý e fóran prínceps Salamenich, Josiell
Semeý: Lech e Zizà e Jaús e Banan; aquets
Semeý. 11 E Élech era lo primer e Zizà lo
Semín, qui éran ciutats de Adàdag, molt
Semiramoch e Jael e Anay e Eliap e Beneÿas
Semlà de Mesrechà. 48 E com fo mort Semlà,
Semlà, regnà per ell Saül de Robooth, qui
Semma, e Samma fo fill de Joell, e habità
Semmà fou para de Odó, Odó fou para de
Semmoch e Arroch [*] 28 [*] de Etichià e
Semnà; Semnà, de Semeý; 43 Semeý, de Gech;
Semnà, de Semeý; 43 Semeý, de Gech; Gech,
Sèmnua fóran prínceps dels linatgas qui
sèmola frita an oliy. 4 E astablí, denant
sèmola e sobre los crespells e sobre les
Semrí, qui fo fill de Samayà. 38 Aquests
Semrí, fill de Omohirí, fill de Bonní, qui
Semrí; e Jaasèn, frare de Toach; 46 e
senbes, per ço que lo so de alegrance
senbes. 6 E astablí Banayà e Jaziell, los
senbes e tots lenguatges de asturments a
senblant a tu, e no és altre Déu sinó tu,
Seneg, Jetemià, Samà, Nedennà. 19 Fadaquià
Senès. 16 E Jaell engendrà Zib e Siphà e
senescalls e ab los conestables e ab tots
senescals e prebots, qui administraven al
senescals e aquels qui éran sobra les
senescals e los prínceps dels prínceps
Senias era sobra los fills de Isaart, e
Senín, de Ges, fóran Jonatan, fill de
Senir e dentrò al munt de Hermon, cor ells
sens infans. 31 Ephaym engendrà Jesí, Jesí
sens comensament e sens fi. 11 Senyor, la
sens fi. 11 Senyor, la grenesa és tua e lo
sent dobles que ara no és. Donchs, senyor
sentorum, per ço que pregasen nostro
sentuari éran posats sobra la cèmolla e
sentuari e an totes les obres del servey
sentuari e la observació dels fills de
seny, que tu pusques governar lo pobla de
senyalls, e dells seus jutgaments de la
senyor, ab perill de nostra cap. 20
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1Par 21,3
1Par 21,3
1Par 21,23
1Par 2,3
1Par 4,10
1Par 4,10
1Par 5,22
1Par 5,25
1Par 5,26
1Par 6,10
1Par 6,15
1Par 6,31
1Par 6,48
1Par 6,49
1Par 6,49
1Par 9,11
1Par 9,13
1Par 9,19
1Par 9,20
1Par 9,23
1Par 9,26
1Par 10,13
1Par 10,14
1Par 11,2
1Par 11,3
1Par 11,3
1Par 11,9
1Par 11,18
1Par 12,18
1Par 12,23
1Par 13,2
1Par 13,3
1Par 13,6
1Par 13,7
1Par 13,8
1Par 13,10
1Par 13,10
1Par 13,11
1Par 13,12
1Par 13,12
1Par 13,14
1Par 14,2
1Par 14,10
1Par 14,10
1Par 14,11
1Par 14,14
1Par 14,14
1Par 14,17
1Par 15,2
1Par 15,12
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sent dobles que ara no és. Donchs,
tots tos serfs? Per què vol lo meu
dix Ornam a Daviu: –Prin-la e lo
lo magor e fou mal devant nostro
conech Déus de Israell, e dix: –Tu,
que negun mal venga a mi. E nostro
22 E fo fort gran batalla de nostro
déus del pobla, la qual cosa nostro
Déus los havia vedada. 26 E nostro
de l’ofici en la cassa de nostro
Josadech. 15 Et, com nostro
los cantós de la cassa de nostro
ministeri del tebernacle de nostro
ensens sobre l’altar de nostro
per ço que pregasen nostro
Antitop, bisba de la casa de nostro
del servey en la casa de nostro
le antrada dels alberchs de nostro
Eleazar, era duch [*] devant nostro
en les portes de la cassa de nostro
e los tresors de la casa de nostro
trespesats los menements de nostro
14 e no hac asperance en nostro
lo pobla de Israel. E nostro
féu ab éls amistance devant nostro
segons la paraula de nostro
David profitava e crexia, e nostro
anans sacrificà aquela a nostro
pau sia alls teus valadors, cor lo
an ell, segons la paraula de nostro
que yo dich ben bé ix de nostro
que tornem a nós la archa de nostro
d’equèn la archa de nostro
posàran, donchs, la archa de nostro
tot lo pobla jugaven denant nostro
anclinada la archa. 10 E nostro
e axí ell morí aquí denant nostro
molt trist Daviu, per ço cor nostro
huy. 12 E lavors Daviu temé nostro
pusch yo portar la archa de nostro
14 [*] per tres mesos, e nostro
cassa. 2 E Daviu conech que nostro
E Daviu demenà de consell nostro
tu aquells an la mia mà? E nostro
Daviu los vencé aquí e dix: –Nostro
E Daviu demenà de consell nostro
Senyor altra vegada, e nostro
per totes las regions, e nostro
los fills de Levý, los quals nostro
e aportats la archa de nostro

SEVILLA: 1PAR

senyor meu, no són tots tos serfs? Per què
senyor asò fer qui serrà comtat per peccat
senyor rey meu face tot ço que a ell
Senyor Déus, i él aucís-lo. 4 E él
Senyor, qui ést beneÿt, benuyràs mi e
Senyor ohí-lo de la oració de què ell
Senyor Déus, e nefràran-ne molts e
Senyor Déus los havia vedada. 26 E nostro
Senyor ascomoch l’asperit de Ful, rey
Senyor Déus, la qual féu Selamó en
Senyor transmudà per las mans de
Senyor Déus, depuys que li hagéran alogada
Senyor Déus. 49 E Aron e sos fills aduyen
Senyor, un sa feya lo holocaust sobre lo
Senyor Déus per lo pobla de Israel, axí
Senyor. 12 E Adayà, fill de Joadem, fill
Senyor. 14 Dels fills de Leví fo Samayà,
Senyor. 20 E Finès, fill de Eleazar, era
Senyor. 21 E Zacarias, fill de Mosolam,
Senyor e an lo tebernacle, cascú per son
Senyor, 27 [*] per obrir las portes al
Senyor, lo qual li havia menat e ell no hu
Senyor, per la qual cosa ell lo ausís e
Senyor dix a tu: “Tu pexeràs lo meu pobla
Senyor e ells untàran aquell en rey sobre
Senyor, le qual ell dix per la bocha de
Senyor era ab ell. 10 Aquests són los
Senyor 19 e dix: –Ya Déus no ulla que yo
Senyor ton Déu ajuda a tu. Donchs Daviu
Senyor. 24 Los fills de Judà, qui portaven
Senyor Déus, nós tremetam a tots nostros
Senyor Déus, cor nós no demenam aquella ne
Senyor Déu qui seu sobre Xerobín, en lo
Senyor Déus sobra una carreta nova de la
Senyor Déus en tota lur virtut en cans e
Senyor fo fortment irat contra Ozà e ferí
Senyor. 11 E lavòs fo molt trist Daviu,
Senyor havia departit Ozà, e apelà aquel
Senyor, e dix: «An qual manera me’n pusch
Senyor?» 13 E per aquesta rahó él no la
Senyor beneý la sua cassa e totes les
Senyor havia confermat ell an rey sobre lo
Senyor e dix: –Iré yo contra los feristeus
Senyor dix-li: –Vé-hy, cor yo liuraré
Senyor ha departits los meus anemichs per
Senyor altra vegada, e nostro Senyor dix a
Senyor dix a Daviu: –Tu no hy iràs pas,
Senyor féu ell éser tamut sobra tots los
Senyor elegí per portar aquella e per
Senyor Déu de Israell al loch qui és a
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1Par 15,14 ço que aportasen la archa de nostro Senyor Déus de Israel, 15 on los fills de
1Par 15,15
Leví aportàran la archa de nostro Senyor Déus de Israell, axí com Moysès
1Par 15,15 menat, segons la paraula de nostro Senyor, en los musclos ab perxes. 16 E com
1Par 15,24
tronpes devant la archa de nostro Senyor, e Obededom e Camians éran portés
1Par 15,25
la archa de la amistance de nostro Senyor de la casa de Obededon ab gran
1Par 15,26
la archa de la amistance de nostro Senyor, sacrificàran VII taurs e VII
1Par 15,28
qui aportaven la archa de nostro Senyor ab gran alegria, e ab so de
1Par 15,29
l’archa de la amistance de nostro Senyor fo vengude tro an la ciutat de
1Par 16,1
sacrificis e oferenes denant nostro Senyor plaens. 2 E com Daviu hac complits
1Par 16,2
beneý lo pobla en lo nom de nostro Senyor, 3 e departí a tots, aytenbé a
1Par 16,4
astablí, denant la archa de nostro Senyor, dells levites qui administrasen e
1Par 16,4
e qui glorificasen e louasen lo Senyor Déus de Israell, 5 ço és, Asaph lo
1Par 16,6
l’archa de la amistance de nostro Senyor e devant nostro Senyor. 7 En aquel
1Par 16,6
de nostro Senyor e devant nostro Senyor. 7 En aquel die féu Daviu príncep
1Par 16,7
e sos frares per confesar a nostro Senyor: 8 «Confesats a nostro Senyor e
1Par 16,8 nostro Senyor: 8 «Confesats a nostro Senyor e apellats lo seu nom e fets
1Par 16,10 lo cor de aquells qui quéran nostro Senyor se alegra. 11 Quirets nostro Senyor
1Par 16,11 Senyor se alegra. 11 Quirets nostro Senyor e la sua virtut, querets la sua
1Par 16,14
los seus alets. 14 Cor ell és lo Senyor nostro Déu, los seus jutgamens són
1Par 16,23
«Cantats, terra, cantats a nostro Senyor, e anunciats de die lo seu
1Par 16,25
les sues meravellas, 25 cor nostro Senyor és gran, e molt loable, e
1Par 16,26
pobles són falses ýdoles, e nostro Senyor féu los cells. 27 Confeció e granea
1Par 16,28 companyas de pobla, donats a nostro Senyor glòria e menement! 29 E donats a
1Par 16,29
e menement! 29 E donats a nostro Senyor glòria al seu nom, levats sacrifici
1Par 16,29
venits denant ell, e ahorats nostro Senyor en la santa belesa. 30 Tota la
1Par 16,31 dígan [*] les generacions: “Nostro Senyor regnerà.” 32 [*] la mar antrò a la
1Par 16,33
los futs de la landa denant nostro Senyor, cor ell és vengut jutgar la
1Par 16,34
la terra.» 34 «Comfesats a nostro Senyor, cor ell és bo, cor la sua
1Par 16,36
teus dictats. 36 Beneÿt sia nostro Senyor Déus de Israell perdurablament.”» E
1Par 16,37 lexà aquí devant la archa de nostro Senyor Asaph e sos frares, per ço que ells
1Par 16,37
devant la archa de nostro Senyor contínuament tots dies, cascú per
1Par 16,39
frares devant la archa de nostro Senyor en un alt loch qui era an Gabeon,
1Par 16,40
40 per oferir sacrificis a nostro Senyor sobre l’altar de l’holocaust
1Par 16,40
són ascrites en la lig de nostro Senyor, la qual ell menà al pobla de
1Par 16,41
per son nom, a confesar nostro Senyor, cor la misericòrdia sua és
1Par 17,1
de cedre e la archa [*] de nostro Senyor és desots las pells. 2 E Natan dix
1Par 17,2
qui són an ton cor, cor nostro Senyor és ab tu. 3 Donchs nostro Senyor
1Par 17,3
Senyor és ab tu. 3 Donchs nostro Senyor parlà aquela nit a Natan e dix a
1Par 17,7
axí ara a Daviu, mon serfs: “Lo Senyor de les compayas diu açò: ‘Yo presí
1Par 17,10
que adificarà a tu una casa nostro Senyor. 11 E com tu hauràs complits tos
1Par 17,16 fos vengut e astegés devant nostro Senyor, él dix: –O, Senyor Déus, e què són
1Par 17,16
devant nostro Senyor, él dix: –O, Senyor Déus, e què són yo, qual és la mia
1Par 17,17
esgardabla sobra tots los hòmens, Senyor Déus. 18 Què pot Daviu més fer com
1Par 17,19 serfs David e hages ell conegut! 19 Senyor, [*] tu has feta tota aquesta
1Par 17,20 meravelles fosen conegudes. 20 O, Senyor, no és nul hom senblant a tu, e no
1Par 17,22 teu pobla [*] perdurablament. E tu, Senyor, ést fet lo lur Déus. 23 Donchs,
1Par 17,23
ést fet lo lur Déus. 23 Donchs, Senyor Déus, aquella paraula que tu has
1Par 17,24
perdurablament, e sia dit: “Lo Senyor de les compayes e de les virtuts,
1Par 17,25
serfs, astà devant ell.” 25 Cor tu, Senyor mon Déu, has revellat a la orella
1Par 17,26
de pregar denant tu. 26 Donchs, Senyor, tu ést Déus e has perlat a ton
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1Par 17,27
sia tostemps denant tu, cor pus tu,
1Par 18,6
a ell e que li donàs dons. E nostro
1Par 18,11 11 E lo rey Daviu consegrà a nostro
1Par 18,13 que Idomeya serví Daviu. E nostro
1Par 19,13
ciutats de nostro Déus, e nostro
1Par 21,3
·ll sàpia. 3 E Joab respòs: –Nostro
1Par 21,7
ell havia manada desplach a nostro
1Par 21,8
de Israell. 8 E Daviu dix a nostro
1Par 21,9
he obrat molt folament. 9 E nostro
1Par 21,10
10 –Vé e diges a Daviu: “Nostro
1Par 21,11
a Daviu, ell dix a ell: –Nostro
1Par 21,12
tua terra e que l’àngell de nostro
1Par 21,13
que yo caga en les mans de nostro
1Par 21,14 mans dels hòmens. 14 Donchs nostro
1Par 21,15
LXX mília persones. 15 E nostro
1Par 21,15
que ell la destrovia, nostro
1Par 21,15
la tua mà. E l’àngell de nostro
1Par 21,16
los ulls e vehé l’àngell de nostro
1Par 21,17 de salicis. 17 E dix Daviu a nostro
1Par 21,17 17 E dix Daviu a nostro Senyor: –O,
1Par 21,17
què ha perservit aquest pobla? O,
1Par 21,18
pas ferit. 18 E l’àngell de nostro
1Par 21,18
anàs e que bastís un altar a nostro
1Par 21,19
manement de la paraula de nostro
1Par 21,22
adifich en aquela un altar a nostro
1Par 21,26
26 E adificà aquí un altar a nostro
1Par 21,26
e sacrificis; e apellà nostro
1Par 21,27
del sacrifici. 27 E lavors nostro
1Par 21,28
que Daviu hac vist que nostro
1Par 21,29
29 E lo tebernacle de nostro
1Par 21,30
anar a l’altar per pregar a nostro
1Par 21,30
lo coltell de l’àngell de nostro
1Par 22,1
dix: –Aquesta és la casa de nostro
1Par 22,2
enaxí que la casa de nostro
1Par 22,5
yo ull qui sia adificada a nostro
1Par 22,6
menà a ell qui adificàs una casa al
1Par 22,8
al nom del meu Déu, 8 mas nostro
1Par 22,11
11 Donchs, mon fill, nostro
1Par 22,11
e hages tot bé e adifica la casa al
1Par 22,12
ell ho ha parlat de tu. 12 Nostro
1Par 22,12
de Israell e gordar la lix del
1Par 22,14
las despeses de la casa de nostro
1Par 22,16
Donchs leve’t e fé, e nostro
1Par 22,18 18 –Vós vehets so –dix ell–, que lo
1Par 22,18
la terra és sotsmesa denant nostro
1Par 22,19
cors e vostres ànimas a querer lo
1Par 22,19
-vos e adificats santuari al
1Par 22,19
la archa de la amistanse de nostro
1Par 22,19
vaxells qui són sagrats a nostro
1Par 22,19
qui és adificada al nom de nostro

SEVILLA: 1PAR

Senyor, la has beneÿta, ella serà beneÿta
Senyor ajudà a aquell en totes les coses
Senyor tots los vaxells de l’aur e de l’
Senyor salvà Daviu en totes les coses que
Senyor fase a aquell so qui és bo devant
Senyor crescha lo teu pobla més an sent
Senyor, per què ell ferí lo pobla de
Senyor: –Yo he peccat trop règeument, com
Senyor parlà a Gaad lo vaent [*], e dix a
Senyor diu açò: ‘Yo do a tu lesta de tres
Senyor diu açò: “Tu alig de tres coses la
Senyor aucia los fills de Israell en totes
Senyor, per ço com les sues misericòrdies
Senyor tremès pastilència sobra tot lo
Senyor tramès son àngell an Jerusalem, per
Senyor ho vehé e hac mercè sobra la granea
Senyor estava prop la era de Ornan
Senyor qui astava entra lo sell e la terra
Senyor: –O, Senyor, e són yo aquell,
Senyor, e són yo aquell, donchs, aquell
Senyor, yo·t prech que la tua mà se torn
Senyor menà a Gaad que ell dixés a Daviu
Senyor en la erra de Ornan jebuseu. 19
Senyor. 20 E com Ornan hac regardat e vist
Senyor, anaxí anperò que tu·n prengues
Senyor e oferí holocausts e sacrificis; e
Senyor e ell axoyí aquell an foch, que ell
Senyor menà a l’àngell que ell tornàs son
Senyor hac ell axoyit en la era de Ornan
Senyor que Moysès havia fet e [*] [d]ells
Senyor, cor ell era astat aspeventat de
Senyor. 22,Tit 1 Daviu dix: –Aquesta és
Senyor, aquest altar és an holocaust en lo
Senyor fos adificada. 3 Per què Daviu
Senyor deu éser aytall que ella sia
Senyor Déu de Israell. 7 E Daviu dix a
Senyor ha parlat ab mi e dit: “Tu has
Senyor sia ab tu e hages tot bé e adifica
Senyor ton Déu, axí com ell ho ha parlat
Senyor do a tu saviesa e seny, que tu
Senyor ton Déu. 13 Ladonchs poràs tu
Senyor, C mília talens d’aur e mil mília
Senyor serà ab tu. 17 Donchs Daviu menà a
Senyor nostro Déu és ab nós e ha donat a
Senyor e denant lo seu pobla. 19 Donchs
Senyor vostro Déu e levats-vos e
Senyor nostro Déu, enaxí la archa de la
Senyor hi sia dedins mesa e los vaxells
Senyor seran mesos an la archa e an la
Senyor. 23,Tit 1 Donchs Daviu fo vel e
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1Par 23,4
an lo servey de la casa de nostro
1Par 23,5
e atretans qui cantàvan a nostro
1Par 23,13
e que cremàs ansens a nostro
1Par 23,24
del servei de la casa de nostro
1Par 23,25 an amunt. 25 E Daviu dix: –Nostro
1Par 23,28
en lo servey de la cassa de nostro
1Par 23,28
del servey del templa de nostro
1Par 23,30
matí a confesar e a cantar a nostro
1Par 23,31
sacrificis de la casa de nostro
1Par 23,31
cosa contínuament devant nostro
1Par 23,32
administren en la casa de nostro
1Par 24,19
de Aron, para de ells, axí com lo
1Par 25,3
[*], comfesans e louans nostro
1Par 25,6
per cantar an lur templa de nostro
1Par 25,6
e an servey de la casa de nostro
1Par 25,7
qui ansenyaven lo cant de nostro
1Par 26,5
VII, e Poŀlathí lo VIII; e nostro
1Par 26,12 administrasen en la cassa de nostro
1Par 26,20
los tressaus de la casa de nostro
1Par 26,22
los tresaurs de la casa de nostro
1Par 26,27
e fóran sobra la vaxella de nostro
1Par 26,30
en totes les obres de nostro
1Par 27,23 XX anys an aval, per ço con nostro
1Par 28,2
perpencé que adificàs casa a nostro
1Par 28,2
la archa de la amistance de nostro
1Par 28,4
e has ascampada sanch.” 4 »Mas lo
1Par 28,5
tot lo pobla de Ysrael. 5 E nostro
1Par 28,5
an la cadira del regna de nostro
1Par 28,8
tots los menements de nostro
1Par 28,9
e de volenterós coratga, cor nostro
1Par 28,10
10 Donchs, per ço com nostro
1Par 28,12
los tresaurs de la casa de nostro
1Par 28,13
les obres de la casa de nostro
1Par 28,13
los vaxells del templa de nostro
1Par 28,18
la archa de la amistance de nostro
1Par 28,19
vengéran a mi de la mà de nostro
1Par 28,20
no·t temes ne hages paor, cor lo
1Par 28,20
del servey de la casa de nostro
1Par 28,21
del servey de la casa de nostro
1Par 29,1
a tota la multitut e dix: –Nostro
1Par 29,5
se mà e ofira ço que volrà a nostro
1Par 29,8
donàran en lo tresaur de [*] nostro
1Par 29,9
cor ells oferían aquels a nostro
1Par 29,10
molt gran goix. 10 E beneý nostro
1Par 29,10
la moltitut e dix: –Beneÿt ést tu,
1Par 29,11
sens comensament e sens fi. 11
1Par 29,11
en lo cell e an la terra són tuas.
1Par 29,13 manement de totes coses. 13 Donchs,
1Par 29,16
e no hy ha neguna aturada. 16 O,
1Par 29,17
mà e totes las coses són tues. 17

SEVILLA: 1PAR

Senyor XXIIII mília, e hac-n’hi de
Senyor ab òrgens, los quals Daviu havia
Senyor segons la sua custuma, e que beneýs
Senyor de XX anys an amunt. 25 E Daviu
Senyor Déus ha dat repòs al seu pobla [*]
Senyor, en los vestiments, en les
Senyor. 29 E los preveras seran sobre los
Senyor e atresí al vespra, 31 aytenbé an
Senyor, com an los disaptes e an callendes
Senyor. 32 E guarden les observacions del
Senyor. 24,Tit 1 Aquestes parts seran
Senyor Déu de Israell ho menà. 20 E
Senyor Déu. 4 E los fills de Heman fóran
Senyor; e ells éran depertits en cenbes e
Senyor e de prop lo rey, Asaf e Yditun e
Senyor, ço és a seber, tots los mestres,
Senyor beneý aquell. 6 E son fill per nom
Senyor, axí com lurs frares. 13 Donchs las
Senyor e sobra los vaxells dells sants. 21
Senyor, 23 e fóran sobra los fills de
Senyor. 28 Totes aquestes coses santifichà
Senyor e an lo servey del rey. 31 E
Senyor havia dit que ell muntiplicaria lo
Senyor, en la qual astegés la archa de la
Senyor e lo siti dels peus de nostro Déu.
Senyor Déus de Israell ha mi alet de tota
Senyor ha donats a mi molts fills; dels
Senyor sobra lo pobla de Israel. 6 I ell
Senyor Déus, per ço que vós poseÿschats la
Senyor ansercha e sab tots los cors e
Senyor ha elet tu per ço que adifichs la
Senyor e an los tresaus dels sants. 13 E
Senyor e an tots los vaxells del templa de
Senyor, 14 per pes d’aur per cascun
Senyor. 19 «Totes aquestes coses desús
Senyor ascrites, per ço que yo antenés
Senyor mon Déu serà ab tu e no lexarà a tu
Senyor. 21 Vet que los departimens dels
Senyor seran ab tu e són aparalats. E
Senyor ha elet Salamó, mon fill, qui és
Senyor. 6 Los prínceps de les compayes e
Senyor per la mà de Jaiel de Gerson. 9 Tot
Senyor ab lur cor; e lo rey Daviu se n’
Senyor devant tota la moltitut e dix:
Senyor, Déu de Israel nostro para, sens
Senyor, la grenesa és tua e lo poder e la
Senyor, lo regna és teu e tu ést sobra
Senyor nostro Déu, nós confesarem a tu e
Senyor nostro Déu, tota aquesta abundància
Senyor Déus, yo sé bé que tu proves los
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1Par 29,18
1Par 29,20
1Par 29,20
1Par 29,21
1Par 29,22
1Par 29,22
1Par 29,23
1Par 29,25
1Par 29,12
1Par 1,43
1Par 5,24
1Par 24,8
1Par 1,36
1Par 1,40
1Par 11,6
1Par 17,27
1Par 22,9
1Par 22,10
1Par 22,16
1Par 23,26
1Par 23,27
1Par 28,20
1Par 22,9
1Par 22,19
1Par 23,28
1Par 23,29
1Par 24,1
1Par 28,21
1Par 29,5
1Par 4,10
1Par 11,2
1Par 19,12
1Par 27,11
1Par 27,13
1Par 19,3
1Par 4,39
1Par 28,9
1Par 17,13
1Par 19,12
1Par 22,10
1Par 28,6
1Par 2,54
1Par 18,17
1Par 16,13
1Par 16,22
1Par 17,4
1Par 17,7
1Par 17,17
1Par 17,18
1Par 17,23
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a tu dons ab molt gran goix. 18
tota la moltitut e dix: –Beneÿts lo
Donchs tota la moltitut beneý lo
E sacrificaren sacrificis a nostro
mengàran e bagéran devant nostro
ells untàran príncep a nostro
sech sobra la cadira de nostro
se al rey Salamó. 25 Donchs, nostro
són tuas e la glòria és tua, tu has
E aquets fóran los reys qui fóran
forts e poderosos, e fóran duchs e
e la tersa, a Harim, e la quarta, a
36 Eliphats engenrà Teman, Omer,
40 E Sobal engenrà Alaym, [*] Ebal,
qui primer ferrà lo Jebuseu, aquel
tu, Senyor, la has beneÿta, ella
antorn, e per aquesta rahó ell
E ell adificarà casa al meu nom e
leve’t e fé, e nostro Senyor
en Jerusalem perdurablament. 26 No
27 Cor lo nonbre dels fills de Leví
hages paor, cor lo Senyor mon Déu
reposar tots sos anemichs qui li
qui són sagrats a nostro Senyor
los derers menemens de Daviu. 28 E
de nostro Senyor. 29 E los preveras
Senyor. 24,Tit 1 Aquestes parts
servey de la casa de nostro Senyor
de argent, que totes las obres qui
mi e axemplaràs los meus térmens e
pexeràs lo meu pobla de Israel e tu
–Si los sirienchs vensen a mi, tu
Sobocar de Hasach, del linatge de
Maray, de Nerofat, del linatga de
sa venguts a tu per aspiyar e per
a l’orient de la val, per ço que
los pensaments de las pensas. Si tu
sua cadira perdurablament. 13 E yo
los fills de Amon sobren a tu, yo
al meu nom e serà a mi an fill e yo
he alet aquell en mi an fill e yo
de Joab e la meytat del repòs de
era sobre sells de les legions dels
La sement de Israell són los seus
ells. 22 “No ullats tochar los meus
a ell: 4 –Vé e diges a Deviu, mon
tu parleràs axí ara a Daviu, mon
m’has parlat sobre la casa de ton
fer com tu hages axí glorificat ton
paraula que tu has dita a ton
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Senyor, Déus de Abram e de Ysach e de
Senyor nostro Déu. Donchs tota la moltitut
Senyor, Déu de lurs pares, e anclinàranSenyor e l’endemà éls oferíran lurs
Senyor ab gran alegre, e untàran la segona
Senyor e untàran Sadoch an bisba. 23 E
Senyor axí com a rey per Daviu, son para,
Senyor axelsà Salomó sobre tot lo pobla de
senyoria sobre totes les coses, virtut e
senyors de la terra de Edom, anans que
senyós en les lurs conpayas. 25 E
Seorim, 9 e la V ª, a Melquià, e la VI, an
Sephí, Jothan, Conès, Thanà, Amaloch. 37 E
Sephí, Onayr. E Sebeon engenrà Ayà, Anà. E
serà príncep e duch. Donchs, Joab, fill de
serà beneÿta perdurablament. 18,Tit 1 E
serà apellat homa de pau, e yo li deré pau
serà a mi an fill e yo seré a ell an pare.
serà ab tu. 17 Donchs Daviu menà a tots
serà de l’ofici dels fills de Leviy que
serà comtat de XX anyns an amunt, segons
serà ab tu e no lexarà a tu ne no
seran antorn, e per aquesta rahó ell serà
seran mesos an la archa e an la casa qui
seran sots la mà dels fills de Aron en lo
seran sobre los pans consegrats e sobre lo
seran alls fills de Aron. Los fills de
seran ab tu e són aparalats. E saben
seran aquí sían fetes de argent per les
seràs ab mi e no volràs que negun mal
seràs príncep sobra aquel.” 3 Donchs tots
seràs a mi en ajuda, e si los fills de
Sèray, e havia an la sua compayia XXIIII
Sèray, e havia an la sua compaya XXIIII
sercar la tua terra? 4 Donchs, Hamon
sercasen pastura a lurs ovelles, 40 e
serchas a él, tu·l trobaràs, mas si tu
seré a ell an para i ell serrà a mi an
seré a tu en defeniment per lo nostro
seré a ell an pare. Yo fermaré la cadira
seré a él an para. 7 E fermaré lo seu
Sereray, 55 e les cusinees e les
sereteus e dels fereseus. E los fills de
serfs e los fills de Jacob són los seus
serfs e no us ulats malignar en los meus
serfs: “[*] Tu no adificaràs a mi cassa a
serfs: “Lo Senyor de les compayas diu açò:
serfs en lo temps qui és asdevenidor e has
serfs David e hages ell conegut! 19
serfs e sobra la sua casa sia confermada
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1Par 17,24
de Israell, e la casa de Daviu, son
1Par 17,25
has revellat a la orella de ton
1Par 17,25
a ell casa, e per açò lo teu
1Par 17,26
tu ést Déus e has perlat a ton
1Par 17,27
comensat a beneyr la casa de ton
1Par 18,2
que los fills de Moab fóran fets
1Par 20,7
de Rafaÿm en Geth [*] i dels seus
1Par 21,3 Donchs, senyor meu, no són tots tos
1Par 21,8
que tu tolges lo peccat de ton
1Par 9,27
per obrir las portes al matí com
1Par 19,10
hac entès e vehé que la batalla
1Par 4,16
16 E Jaell engendrà Zib e Siphà e
1Par 17,11
la tua sement aprés tu, la qual
1Par 17,13
13 E yo seré a ell an para i ell
1Par 21,3
què vol lo meu senyor asò fer qui
1Par 21,24
açò. 24 E lo rey dix a ell: –Ja no
1Par 22,9
mi. 9 Mas lo fill qui nexerà de tu
1Par 23,8
de Leedan, fóran prínceps Jadiell e
1Par 2,53
Masaray; e de aquests axíran los
1Par 20,3
an aquella, e féu pasar sobre ells
1Par 1,26
Sàlem, 25 Hèber, Phàlec, Reú, 26
1Par 2,16
16 Les germanes de aquets fóran
1Par 23,24
los caps qui fèyan les obres del
1Par 19,3
E no·t penses pas que los seus
1Par 19,19
príncep de la host. 19 E com los
1Par 28,9
e coneges lo Déu de ton para e
1Par 6,49 com ho havia menat Moysès, qui fo
1Par 18,7
d’aur los qualls havían los
1Par 9,13
molt gran forsa en la obra del
1Par 9,19
foren guardes sobre les obres del
1Par 23,4
foren alets e depertits an lo
1Par 23,28
sots la mà dels fills de Aron en lo
1Par 23,28
sentuari e an totes les obres del
1Par 24,3
Ytamar, segons lur die e segons lur
1Par 25,1
mestres de la host departíran an lo
1Par 25,6
e an seltiris e an rautes e an
1Par 26,30
les obres de nostro Senyor e an lo
1Par 26,32
lo mix trip de Manasès en tot lo
1Par 28,14
pes d’aur per cascun vaxell del
1Par 28,20
tu hages acabade tota la obra del
1Par 28,21
fills de Leví en tota la obra del
1Par 24,19
són les lurs órdens segons lurs
1Par 18,13 en Edom defeniment, sí que Idomeya
1Par 2,16
de aquets fóran Seruyà, Abigalil.
1Par 11,6
e duch. Donchs, Joab, fill de
1Par 11,39
Berroch, escuder de Joab, fill de
1Par 18,12 e de Emalech. 12 E Abisay, fill de
1Par 18,15
a tot lo pobla. 15 E Joab, fill de
1Par 26,28
Abner, fill de Ner, e Joab, fill de
1Par 27,24
del cell. 24 E com Joab, fill de
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serfs, astà devant ell.” 25 Cor tu, Senyor
serfs que tu adificarias a ell casa, e per
serfs ha trobada fiance de pregar denant
serfs aquests ten grans benifets, 27 e has
serfs, que ell sia tostemps denant tu, cor
serfs de Daviu e donàran a ell dons. 3 En
serfs. 21,Tit 1 Setan se levà contra lo
serfs? Per què vol lo meu senyor asò fer
serfs, cor yo he obrat molt folament. 9 E
seria temps. 28 De aquell metex linatge
seria devant él e de la part derrera
Serià e Asirael. 17 E Esraell angendrà
serrà de tos fills, e yo astabliré lo
serrà a mi an fil, e yo no tolré a ell la
serrà comtat per peccat al pobla? 4 Mas la
serrà axí, anans te’n donaré aytant
serrà home molt reposat, cor yo feré
Serram e Joell, aquests tres. 9 Fóran
serraÿtes e los astaholites. 54 Los fills
serres e limes e trulls de clavells,
Seruch, Nachor, Tere, 27 Abram: aquest és
Seruyà, Abigalil. Servià anfentà Abisay,
servei de la casa de nostro Senyor de XX
servens són sa venguts a tu per aspiyar e
servens de Adàdag vehéran que éran sobrats
serveschas a ell de acabat cor e de
servesiall de Déu. 50 Aquests són los
servesialls de Adàdag e portà aquells an
servey en la casa de nostro Senyor. 14
servey e guardes sobre los vestimens del
servey de la casa de nostro Senyor XXIIII
servey de la cassa de nostro Senyor, en
servey del templa de nostro Senyor. 29 E
servey. 4 E los fills de Aleatzar fóran
servey els fills de Asaf, de Heman e
servey de la casa de nostro Senyor e de
servey del rey. 31 E Azaries fo príncep
servey de Déu e del rey. 27,Tit 1 Los
servey. E donà a ell argent a pes per la
servey de la casa de nostro Senyor. 21 Vet
servey de la casa de nostro Senyor seran
serveys, con ells antraven en la casa de
serví Daviu. E nostro Senyor salvà Daviu
Servià anfentà Abisay, Joab, Assael, III.
Servià, anà primer e fo fet príncep de
Servià; 40 e Yràs de Geth, e Garech de
Servià, ferí Edom en la val de Silves, e
Servià, era sobra tota la sua host
Servià. Tots aquests santificàran aquestes
Servià, hac ells comensats a nonbrar e
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1Par 25,1
e ab cenbes segons lur nonbre. E
1Par 23,13 Aron e Moysès. E Aron fou triat per
1Par 26,8
frares fóran molt forts hòmens a
1Par 19,19
de Israel, ells vengéran a Deviu e
1Par 18,6
an Damasch, per ço que Síria
1Par 9,33
an les finestres, per ço que ells
1Par 2,34
no hac fills e hac files, e hac un
1Par 7,28
e sos fills astegéran en Sincèn ab
1Par 7,28
en Sincèn ab ses filles e Azà ab
1Par 7,29
fills de Manasès estech Bersan e
1Par 7,29
Bersan e ses filles, [*] e Magedó e
1Par 7,29
[*] e Magedó e ses filles, e Dor e
1Par 8,8
depuys que ell lexà Jausim e Berà,
1Par 8,12
Aquest adifichà Eno e Loth e
1Par 16,2
complits d’oferir sos holocauts e
1Par 21,22
com vall, per ço que la plaga
1Par 3,22
e Gregal, Baaria, Naarià, Sefay,
1Par 8,25
e Zepdarà e Phariel, los fills de
1Par 2,34
són los fills de Jeramel. 34
1Par 3,21
Ernan angendrà Abdies; Abdies,
1Par 2,31 Ephaym engendrà Jesí, Jesí angendrà
1Par 2,31
engendrà Jesí, Jesí angendrà Sesau,
1Par 3,4 David nasquéran an Habron, un regnà
1Par 10,12 roura qui era an Jabès, e degunàran
1Par 12,11
lo cinc, 11 Cetey lo sis, Euel lo
1Par 21,1
[*] i dels seus serfs. 21,Tit 1
1Par 16,34
cor la sua misericòrdia és an lo
1Par 1,1
1 Adam engendrà
1Par 1,1
1 Adam engendrà Seth, e
1Par 7,16
Maquir, enfentà un fill e apellà lo
1Par 9,36
[*]. 35 En Gabelon [*] 36 lo
1Par 10,14
la qual cosa ell lo ausís e mudà lo
1Par 11,14
feristeus, ell donà gran salut al
1Par 13,6
la archa de nostro Senyor Déu qui
1Par 13,6
sobre Xerobín, en lo qual loch lo
1Par 14,2
sobre lo pobla de Ysraell e que lo
1Par 15,3
aportasen la archa de Déu en lo
1Par 16,8
a nostro Senyor e apellats lo
1Par 16,10
les sues merevellas. 10 Loats lo
1Par 16,16
covinensa ell féu a Abram, e lo
1Par 16,23
Senyor, e anunciats de die lo
1Par 16,27
ell, e fortea e goix són en lo
1Par 16,29
E donats a nostro Senyor glòria al
1Par 19,7
carretes e lo rey de Machà e lo
1Par 20,3
E depuys ell se’n tornà ab tot lo
1Par 22,18
denant nostro Senyor e denant lo
1Par 23,25 –Nostro Senyor Déus ha dat repòs al
1Par 25,5
les paraules de Déu per exelsar lo
1Par 28,7
seré a él an para. 7 E fermaré lo
1Par 29,30
lo veent, 30 e los fets de tot lo
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servían a aquell offici que era a ells
servir en los sans dels sans, so és, ell e
servir, e fóran LXXII de Obedon. 9 E los
servíran a ell. E anc puys Síria no volch
servís a ell e que li donàs dons. E nostro
servisen de die e de nit contínuament a
servisial agipcià e hac nom Agernà; 35 e
ses filles e Azà ab ses filles. 29 E de
ses filles. 29 E de prop los fills de
ses filles, [*] e Magedó e ses filles, e
ses filles, e Dor e ses files. Aquí
ses files. Aquí habitàran los fills de
ses mulers, 9 cor ell angenrà de Hedes, sa
ses filles. 13 E Barà e Sèmnua fóran
ses ofertes, ell beneý lo pobla en lo nom
ses al pobla. 23 Lavors dix Ornam a Daviu:
Sesà, e són VI. 23 Naarià angendrà
Sesach. 26 Samragí e Seccorià [*] 27 e
Sesan no hac fills e hac files, e hac un
Sesanias. 22 Sazanias, Semachies;
Sesau, Sesau engendrà Holý. 32 E Jadà,
Sesau engendrà Holý. 32 E Jadà, frara de
set anys e sis mesos, e regnà an Jerusalem
set dies. 13 Donchs Seüll morí per sos
set, 12 Joan lo vuit e Elzedap lo nou 13 e
Setan se levà contra lo pobla de Israell e
setgla, 35 e deyts: “O, Déu nostro
Seth, e Seth angendrà Enoch, 2 Enoch
Seth angendrà Enoch, 2 Enoch angendrà
seu nom Phares, e lo nom de son frare fo
seu primer fill engenrat Abdon, e Sus e
seu regna a Daviu, fill de Isay. 11,Tit 1
seu pobla. 15 E III dels XXX prínceps
seu sobre Xerobín, en lo qual loch lo seu
seu nom fo apellat. 7 E ells posàran,
seu regna era axelsat [*]. 3 E pres altres
seu loch, lo qual ell li havia aparalat. 4
seu nom e fets conèxer an los pobles les
seu sant nom, lo cor de aquells qui quéran
seu sagrament fou a Issach. 17 E asteblí
seu salvament. 24 Recomtats a les gens la
seu loch. 28 O, companyas de pobla, donats
seu nom, levats sacrifici e venits denant
seu pobla. E com ells fóran venguts, ells
seu pobla en Jerusalem. 4 Aprés aquesta
seu pobla. 19 Donchs abandonats vostres
seu pobla [*] e habitació en Jerusalem
seu corn. E Déus donà a Heman XIIII fills
seu regna perdurablament si él persavera
seu regna e de la sua forsa e del temps
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1Par 1,49
1Par 11,2
1Par 10,2
1Par 10,13
1Par 15,29
1Par 4,23
1Par 4,27
1Par 5,7
1Par 5,16
1Par 6,58
1Par 6,58
1Par 6,60
1Par 6,60
1Par 6,60
1Par 10,6
1Par 16,12
1Par 16,12
1Par 16,13
1Par 16,13
1Par 16,14
1Par 16,19
1Par 17,21
1Par 19,3
1Par 20,7
1Par 23,26
1Par 4,33
1Par 4,19
1Par 1,38
1Par 12,17
1Par 13,2
1Par 19,12
1Par 20,2
1Par 22,13
1Par 24,5
1Par 24,6
1Par 27,4
1Par 28,7
1Par 28,9
1Par 29,5
1Par 11,17
1Par 12,17
1Par 13,2
1Par 19,12
1Par 28,9
1Par 18,13
1Par 12,17
1Par 12,18
1Par 12,18
1Par 12,18
1Par 15,2
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de prop la aygua. 49 E com fo mort
2 E hir e anans-de-hir, com
s’hi foren acostats, qui persegían
e degunàran set dies. 13 Donchs
ciutat de Daviu, Nicoll, filla de
en la casa del rey e an los
XVI fills e VI files. Los frares
en lo trip de Rubèn. 7 E los
lochs de Saron entrò als térmens
de prop, 58 Jèter e Tramó, ab los
vilotxes, e Helon e Daber ab los
delà el trip de Bengamín [*] ab los
ab los seus lochs, Alàmath ab los
ab los seus lochs, Anatoth ab los
morí. 6 Donchs Saüll e tres fills
sues meravellas que ell féu, e dels
féu, e dels seus senyalls, e dells
13 La sement de Israell són los
serfs e los fills de Jacob són los
ell és lo Senyor nostro Déu, los
fosen pochs per nonbre e que los
e gità per la sua grenea e per los
para? E no·t penses pas que los
fills de Rafaÿm en Geth [*] i dels
avant lo tebernacle ne tots los
habitació e lo departiment de lurs
germana de Nàatam: Garmí, para de
Nàath, Sàtara, Saminà, Maasà. 38 E
cor sia ajustat ab vosaltros, mas
fills de Israell: –Si plau a vós e
a mi, tu seràs a mi en ajuda, e
e féu-na fer una corona a
Déu. 13 Ladonchs poràs tu profitar
unes e les altres compayas entra
e una altra casa que havia desots
del segon mes, e havia aprés
fermaré lo seu regna perdurablament
serchas a él, tu·l trobaràs, mas
argent per les mans dels mestres. E
Batlem, 17 e desigava aygua e dix:
axí-los a carera e dix-lurs:
la compaya dells fills de Israell:
los fills de Amon, 12 cor Joab dix:
tots los pensaments de las pensas.
13 E asteblí en Edom defeniment,
venguts a mi per ajudar, lo meu cor
som teus e yo, fill de Ysay, pau
yo, fill de Ysay, pau sia a tu, pau
pau sia a tu, pau sia a tu, pau
és cosa leguda que la archa de Déu
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Seül, regnà per ell Baalanan, fill de
Seül regnava encara sobre lo pobla de
Seüll e sos fills, ells ausiéran Jonetàs e
Seüll morí per sos peccats, per ço cor él
Seüll, gordava per una finestra e vehé lo
seus castells, e astegéran aquí. 24 Simeon
seus no hagéran molts fills e tota la sua
seus frares e tota la perentia qui era
seus. 17 E tots aquests fóran nonbrats en
seus masos e ab les sues vilotxes, e Helon
seus lochs, 59 [*]. 60 E delà el trip de
seus lochs, Alàmath ab los seus lochs,
seus lochs, Anatoth ab los seus lochs; e
seus lochs; e totes aquestes ciutats fóran
seus e tota se conpaya morí ansems. 7 E,
seus senyalls, e dells seus jutgaments de
seus jutgaments de la sua bocha. 13 La
seus serfs e los fills de Jacob són los
seus alets. 14 Cor ell és lo Senyor nostro
seus jutgamens són an tota la terra. 15
seus leuradors fosen pochs, 20 ells
seus aspaventamens las nacions devant ell,
seus servens són sa venguts a tu per
seus serfs. 21,Tit 1 Setan se levà contra
seus vaxells e a ministrar. 27 Cor lo
seÿes: 34 Mosobolí, Genilech e Jozà, fill
Seyllà e d’Astamó, qui fo de la terra de
Seÿr engenrà Johatan, Sobal, Sebeon, Anà,
si vós aguaytats mi per los meus
si la paraula que yo dich ben bé ix de
si los fills de Amon sobren a tu, yo seré
si matex. I pres †lo pobla† de la ciutat.
si tu guardes los jutgamens e los
si per sorts, cor los prínceps del
si tots los altros fills de Ytamar. 7 La
si un altra per nom Machelloth, lo qual
si él persavera de fer los meus menements
si tu desempares aquell, ell giterà tu
si algú hi ofer de grat, él complescha huy
–Si algú donava a mi aygua de la sisterna
–Si vós sots venguts a mi per ajudar, lo
–Si plau a vós e si la paraula que yo dich
–Si los sirienchs vensen a mi, tu seràs a
Si tu serchas a él, tu·l trobaràs, mas si
sí que Idomeya serví Daviu. E nostro
sia ajustat ab vosaltros, mas si vós
sia a tu, pau sia a tu, pau sia alls teus
sia a tu, pau sia alls teus valadors, cor
sia alls teus valadors, cor lo Senyor ton
sia portada per alcuns, sinó per los fills
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1Par 16,30
1Par 16,36
1Par 17,23
1Par 17,24
1Par 17,24
1Par 17,27
1Par 21,17
1Par 22,5
1Par 22,5
1Par 22,11
1Par 22,19
1Par 29,11
1Par 29,16
1Par 13,2
1Par 29,5
1Par 27,2
1Par 4,30
1Par 12,1
1Par 12,20
1Par 6,67
1Par 1,7
1Par 21,25
1Par 13,5
1Par 1,13
1Par 22,4
1Par 29,6
1Par 18,12
1Par 7,1
1Par 2,1
1Par 4,24
1Par 4,42
1Par 6,65
1Par 12,25
1Par 27,16
1Par 4,20
1Par 29,17
1Par 29,17
1Par 7,28
1Par 6,44
1Par 1,15
1Par 15,2
1Par 17,20
1Par 7,19
1Par 11,5
1Par 4,16
1Par 4,42
1Par 10,4
1Par 7,14
1Par 18,6
1Par 19,6
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la santa belesa. 30 Tota la terra
en los teus dictats. 36 Beneÿt
a ton serfs e sobra la sua casa
tu has dit. 24 Lo teu nom astiga e
e sia axelsat perdurablament, e
la casa de ton serfs, que ell
de mon para, e que lo teu pobla no
e la casa la qual yo ull qui
Senyor deu éser aytall que ella
11 Donchs, mon fill, nostro Senyor
de la amistanse de nostro Senyor hi
e la glòria e la victòria. A tu
nós havem aparalada, que casa ne
de les ciutats, per ço que ells
que totes las obres qui seran aquí
era sobra XXIIII mília hòmens. 2
30 e an Batuell e an Normàs e an
1 Aquets vengéran a Daviu en
Donchs, com ell se’n fo tornat an
donàran a ells ciutats a ffúger an
7 E Janan angenrà Elizà e Tharsis e
donà a Ornan per aquel loch DC
ajustà tot lo pobla de Israell, de
13 E Canaan engenrà primerament
podien éser astimats, los quals los
e los prínceps dels prínceps
de Servià, ferí Edom en la val de
de Isachar: Tollà, Phuà, Jasup,
són los fills de Israel: Rubèn,
seus castells, e astegéran aquí. 24
bones pastures. 42 E dells fills de
de Judà e del trip dels fills de
a conbatra. 25 Dels fills de
duch de Zecrí; sobre los fills de
qui fo de la terra de Maquí. 20 E
sé bé que tu proves los cors e ames
un yo, qui són alegra en la
occident, e sos fills astegéran en
Merarí e sos frares estaven a part
Amoreu, [*] 15 e Heveu, Azacheu,
de Déu sia portada per alcuns,
senblant a tu, e no és altre Déu
19 Los fills de Samidà fóran Abín e
sa. E Daviu pres la torra de
Senès. 16 E Jaell engendrà Zib e
de Simeon anàran en lo munt de
que per aventura aquels qui no són
fo Esriel, e la sua druda fo
los cavalers an Damasch, per ço que
logar a lur obs de Masopotònia e de
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sia moguda devant la sua care, cor ell
sia nostro Senyor Déus de Israell
sia confermada perdurablament. E fé-ho
sia axelsat perdurablament, e sia dit: “Lo
sia dit: “Lo Senyor de les compayes e de
sia tostemps denant tu, cor pus tu,
sia pas ferit. 18 E l’àngell de nostro
sia adificada a nostro Senyor deu éser
sia nomenada en totes les regions. Donchs,
sia ab tu e hages tot bé e adifica la casa
sia dedins mesa e los vaxells qui són
sia lauor. E totes las coses qui són en lo
sia adificada al teu sant nom, és de la
sían ajustats a nós, 3 e que tornem a nós
sían fetes de argent per les mans dels
Siboaam, fill de Sabdiel, era sobra la
Sicalech 31 e an Betmarchabet e an
Sicalech, dementra que ell fugia ancara a
Sicalech, fusquéran a ell del trip de
Sichèn ab los lurs lochs, en lo munt d’
Sichim e Dodanín. 8 E Cam angenrà Chus,
sicles de argent de dret pes. 26 E adificà
Sider e de Agypta entrò alà on ell entrà
Sidònem e Heteu, 14 Jebuseu, Amoreu, [*]
sidonienchs e los hòmens de Tir havían
sien curosos de les posesions del rey. 7 E
Silves, e havia-hi XVIII mília hòmens.
Simaron, e axí són IIII. 2 Los fills de
Simeon, Levý, Judà, Isachar, Zabulon, 2
Simeon engenrà Namien, Jamsim, Jarip,
Simeon anàran en lo munt de Sir D hòmens.
Simeon e del trip dels fills de Bengamín
Simeon, VII mília [*] hòmens qui éran molt
Simeon era duch Safarias, fill de Maachà;
Simon engendrà Annon e Renà, e Hennan
simplea, un yo, qui són alegra en la
simplea de mon cor, he ofertes totes
Sincèn ab ses filles e Azà ab ses filles.
sinestra. Ethan, fill de Cusí, qui fo fill
Sineu, 16 Aradiu, Samareu, Hemateu. 17 E
sinó per los fills de Levý, los quals
sinó tu, de tots aquells que nós havem
Sinquen e Liz e Man. 20 E los fills de
Sion, la qual és la ciutat de David. 6 E
Siphà e Serià e Asirael. 17 E Esraell
Sir D hòmens. I éran los lurs prínceps
sirconsisos vengen e que m’ascarnèscan.
síria e anfentà Maquir, para de Galaad. 15
Síria servís a ell e que li donàs dons. E
Síria e de Maachà e de Sabà caretes e
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1Par 19,19
Deviu e servíran a ell. E anc puys Síria no volch ajudar als fills de Amon.
1Par 18,5
astogà a sos obs C carros. 5 E los sirienchs de Damasch vengéran per fer
1Par 19,12
de Amon, 12 cor Joab dix: –Si los sirienchs vensen a mi, tu seràs a mi en
1Par 19,16 tramès sos misatges e féu venir los sirienchs qui éran oltra lo flom. E Safat
1Par 19,10
pobla de Israell e anà contra los sirihenchs, 11 e liurà tota la altra part
1Par 3,4
nasch de Eglà, muler sua. 4 Donchs sis fills de David nasquéran an Habron, un
1Par 3,4
an Habron, un regnà set anys e sis mesos, e regnà an Jerusalem XXXIII
1Par 12,11
Jeremies lo cinc, 11 Cetey lo sis, Euel lo set, 12 Joan lo vuit e
1Par 8,33
e lurs frares. 33 E Her angendrà Sis, e Cis engenrà Saüll, e Saüll angenrà
1Par 23,22
fills, mas filles. E los fills de Sis [*] preséran aqueles per mulers. 23 E
1Par 26,28
Samuel lo veent e Saül, fill de Sis, e Abner, fill de Ner, e Joab, fill de
1Par 2,40
angenrà Alasà, 40 Elesà angenrà Sisamoy, Sisamoy angenrà Selum, 41 Salum
1Par 2,40
Alasà, 40 Elesà angenrà Sisamoy, Sisamoy angenrà Selum, 41 Salum angenrà
1Par 11,17
–Si algú donava a mi aygua de la sisterna de Batlem, la qual era a la
1Par 11,18
felisteus e aportàran aygua de la sisterna de Batlem, qui era prop la porta,
1Par 11,22
e aucís lo lehó al mix loch de la sisterna en temps de neu. 23 E él aucís un
1Par 28,2
la amistance de nostro Senyor e lo siti dels peus de nostro Déu. E yo he
1Par 2,3
fills de la filla de Sue cananita, so és a seber, Her, Onam, Selà. E Her era
1Par 4,10
de què ell pregava e donà-li so que ell volia. 11 E Caleph, frara de
1Par 7,18
fo regina e anfentà un bel homa, so és, Abiàser, e depuys Moolà. 19 Los
1Par 10,5
5 E con son ascuder hac vist asò, so és a saber, que Saül era mort, él
1Par 12,37 aquells qui éran detràs flum Jordà, so és a seber, dells fills de Rubèn e de
1Par 14,15
los parers. 15 E, com tu oyiràs lo so de aquell qui irà en la subiranitat de
1Par 15,16
frares cantós an orges de cant, so és a seber, en rautes e an arpes e an
1Par 15,16 an arpes e an senbes, per ço que lo so de alegrance sonàs an alt, 17 ells
1Par 15,28 nostro Senyor ab gran alegria, e ab so de butsines e de tronpes, e ab so [*]
1Par 15,28
so de butsines e de tronpes, e ab so [*] de arpes e de rautes. 29 E com l’
1Par 19,13 Déus, e nostro Senyor fase a aquell so qui és bo devant ell e so qui li plau.
1Par 19,13
a aquell so qui és bo devant ell e so qui li plau. 14 Donchs Joab e lo pobla
1Par 22,18
a Salamó son fill: 18 –Vós vehets so –dix ell–, que lo Senyor nostro Déu és
1Par 23,13
per servir en los sans dels sans, so és, ell e sos fills perdurablament, e
1Par 24,3
prevera. 3 E Daviu departí aquells, so és, Sadoch, dels fills de Aleatzar, e
1Par 26,7
frares fóran hòmens molt forts, so és, Eú e Sanisias. 8 Tots aquests fóran
1Par 14,4
a ell an Jerusalem: Samnà e Soab e Natan e Salamó 5 e Jobequech e
1Par 18,5
per fer ajuda a Adàdag, rey de Sobà, mas Daviu vensé XXII mília hòmens
1Par 18,9
tota la host de Adàdag, rey de Sobà, 10 ell tremès Aram, son fill, all
1Par 3,5
aquests fills en Jerusalem: Samaà, Sobab, Natan, Salamon; aquests quatre
1Par 1,38
Maasà. 38 E Seÿr engenrà Johatan, Sobal, Sebeon, Anà, Dizon, Èser, Dizan. 39
1Par 1,40 E Temnà fo germà de Johatan. 40 E Sobal engenrà Alaym, [*] Ebal, Sephí,
1Par 2,52
Harip fo para de Betgader. 52 E [*] Sobal fo para de Cariacarim, qui veya la
1Par 2,50
qui fo primer, engenrà de Efrata Soboal, para de Cariatarym. 51 Salmà fo
1Par 27,11 Lo VIII príncep en lo VIII mes era Sobocar de Hasach, del linatge de Sèray, e
1Par 20,4
los feristeus, en la qual ell aucís Sobocay de Huzach e Safay, del linatga de
1Par 4,8
Iser, Am. 8 Chus engendrà Enòs, Sobohà e les cosinees de Aral, fill de
1Par 7,37 Harmath e Sual e Berí e Amrà, 37 e Sobor e Hador e Sammà e Salusà e Jethan e
1Par 6,31
són aquells que Daviu establí sobra los cantós de la cassa de nostro
1Par 9,26
tot lo nonbre dels portés, e éran sobra ells e gordaven las finestres e los
1Par 9,29
les coses del sentuari éran posats sobra la cèmolla e sobra lo viy e sobre
1Par 9,29
éran posats sobra la cèmolla e sobra lo viy e sobre [*] l’ansens e sobra
1Par 9,29
lo viy e sobre [*] l’ansens e sobra las aspícias. 30 E dels fills dells
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1Par 10,5
1Par 11,2
1Par 12,31
1Par 12,40
1Par 13,7
1Par 14,17
1Par 16,5
1Par 17,17
1Par 17,23
1Par 18,15
1Par 18,15
1Par 21,14
1Par 21,15
1Par 22,10
1Par 23,29
1Par 23,29
1Par 24,6
1Par 26,20
1Par 26,20
1Par 26,22
1Par 26,23
1Par 26,26
1Par 26,27
1Par 26,29
1Par 26,29
1Par 26,30
1Par 26,32
1Par 27,1
1Par 27,2
1Par 27,6
1Par 27,6
1Par 27,16
1Par 27,18
1Par 27,21
1Par 27,24
1Par 27,26
1Par 27,27
1Par 27,28
1Par 27,29
1Par 27,30
1Par 27,30
1Par 27,31
1Par 28,1
1Par 28,5
1Par 29,11
1Par 29,15
1Par 29,23
1Par 29,27
1Par 18,10
1Par 19,19
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era mort, él atresí se lexà caher
pobla de Israel e tu seràs príncep
per açò que faesen Daviu rey
e Zabulon e a Naptalín aportàvan pa
la archa de nostro Senyor Déus
e nostro Senyor féu ell éser tamut
e Eliap e Beneÿas e Obededom [*]
asdevenidor e has mi fet esgardabla
que tu has dita a ton serfs e
15 E Joab, fill de Servià, era
E Josefat, fill de Aliüd, era
nostro Senyor tremès pastilència
nostro Senyor ho vehé e hac mercè
fermaré la cadira de son regna per
e sobre les coses alises e
e sobra la paella e sobre tot pes e
Leví. E descrisch una casa qui era
Corrè e de Merarí. 20 E Echias era
de la casa de nostro Senyor e
Jehieli, Zacrí e Joell, son frara,
casa de nostro Senyor, 23 e fóran
Aquest Selimoth e sos frares fóran
consegrats en restaurament, e fóran
e per son frara. 29 Senias era
éran sobre les obres qui·s fèyan
forts i éran M DCC. Aquests fóran
Rubèn e sobre los fills de Gaad e
mes de l’any, là on era cascun era
2 Siboaam, fill de Sabdiel, era
era molt fort homa antra XXX e era
sobra XXX. E Zadap, son fill, era
los trips de Israel, ço és a seber,
de Aron era príncep Sadoch; 18
príncep Jaddó, fill de Zacarias;
sobre açò, la ira de Déu vench
26 E Ozií, fill de Chelup, era
las viyas, e Zebdias de Aphot era
vin. 28 E Balanam de Gadarith era
Sarona; e Safat, fill de Adlí, era
valls. 30 E Ubill de Ysmaeel era
camels. E Jaadias de Meronath era
los àsens. 31 E Jasís de Agaren era
e los senescals e aquels qui éran
cadira del regna de nostro Senyor
Senyor, lo regna és teu e tu ést
nostros dies són axí com a onbra
Sadoch an bisba. 23 E Salomó sech
27 E los dies en què ell regnà
fer a ell goix, per ço cor él havia
servens de Adàdag vehéran que éran

SEVILLA: 1PAR

sobra la sua aspasa, e axí ell morí. 6
sobra aquel.” 3 Donchs tots los prínceps e
sobra ells. 32 E dells fills de Ysachar,
sobra lurs àzans e sobre lus camells e
sobra una carreta nova de la casa de
sobra tots los regnes. 15,Tit 1 Daviu féu
sobra lo cant del saltiri e sobre las
sobra tots los hòmens, Senyor Déus. 18 Què
sobra la sua casa sia confermada
sobra tota la sua host príncep. E Josefat,
sobra los notaris. 16 E Sadoch, fill de
sobra tot lo pobla de Israell e moríran
sobra la granea del mal, e menà a l’
sobra lo pobla de Israell perdurablament.”
sobra la paella e sobre tot pes e sobra
sobra tota càrega. 30 E los fills de Leví
sobra totes les altres dels fills de
sobra los tressaus de la casa de nostro
sobra los vaxells dells sants. 21 Los
sobra los tresaurs de la casa de nostro
sobra los fills de Amram e de Saart e de
sobra los tressòs de ells [*], los quals
sobra la vaxella de nostro Senyor. 28
sobra los fills de Isaart, e sos fills
sobra la part de defora per los fills de
sobra lo pobla de Israel ultra lo flum
sobra lo mix trip de Manasès en tot lo
sobra XXIIII mília hòmens. 2 Siboaam, fill
sobra la primera compaya en lo primer mes,
sobra XXX. E Zadap, son fill, era sobra la
sobra la sua compaya. 7 En aquell any era
sobra los fills de Rubèn, era Aliàtzer
sobra los fills de Judà era príncep Eliüd,
sobra los fills de Benjamín era príncep
sobra los fills de Israell, e per açò lo
sobra las obres groses e sobre los
sobra los selers del vin. 28 E Balanam de
sobra los olivars e sobre las figeras qui
sobra los bous qui éran en las valls. 30 E
sobra los camels. E Jaadias de Meronath
sobra los àsens. 31 E Jasís de Agaren era
sobra los bous. Tots aquests fóran
sobra les riqueses e les posecions del
sobra lo pobla de Israel. 6 I ell ha dit a
sobra tots los prínceps. 12 Les riqueses
sobra terra e no hy ha neguna aturada. 16
sobra la cadira de nostro Senyor axí com a
sobra lo pobla de Israel fóran XL anys: él
sobramuntat e vensut Adàdag, cor lo rey
sobrats per los fills de Israel, ells
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1Par 27,22

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

sos fills aduyen e cremaven ensens
Senyor, un sa feya lo holocaust
fills de Corè, qui foren guardes
les obres del servey e guardes
sobra la cèmolla e sobra lo viy e
fills de Cahat, lurs frares, éran
Saül pres se aspasa e lexà’s caer
-de-hir, com Seül regnava encara
Senyor e ells untàran aquell en rey
los quals li agudàran a éser lo rey
entre XXX; aquest levà la sua lanse
prínceps de la host; lo manor era
era sobre C cavalés e lo magor era
mes, con ell ha acostumat de créxer
per ço que fahesen Deviu rey
un metex cor, que Deviu fos fet rey
aportàvan pa sobra lurs àzans e
lurs àzans e sobre lus camells e
lus camells e sobre lurs muls e
archa de nostro Senyor Déu qui seu
Senyor havia confermat ell an rey
oyit que Daviu era untat en rey
dels fills de Leví, era astablit
[*] sobra lo cant del saltiri e
gran, e molt loable, e aspeventabla
oferir sacrificis a nostro Senyor
devant tu e per açò m’has parlat
que ell féu. 14 Donchs Daviu regnà
17 E Benaÿas, fill de Joadè, era
qui era an aquella, e féu pasar
an foch, que ell anvià del cell
e astablí Selemó, son fill, rey
Senyor. 29 E los preveras seran
seran sobre los pans consegrats e
e sobre lo sacrifici de la sèmola e
la sèmola e sobre los crespells e
coses alises e sobra la paella e
fills de Isaart, e sos fills éran
de compayas. E Daviu posà aquests
aquests sobre los fills de Rubèn e
Rubèn, era Aliàtzer duch de Zecrí;
duch Safarias, fill de Maachà; 17
era duch Hasabias, fill de Tamel;
era príncep Eliüd, frara de Daviu;
príncep Amrí, fill de Micael; 19
príncep Yesmeÿas, fill de Abdias;
príncep Jeramuth, fill de Oziel; 20
era príncep Ozee, fill de Ozazín;
Joell, fill de Fadaÿas; 21 e
príncep Josiell, fill de Abner; 22

SEVILLA: 1PAR

sobre l’altar de nostro Senyor, un sa
sobre lo altar de la timiama en tota la
sobre les obres del servey e guardes sobre
sobre los vestimens del tebernacle del
sobre [*] l’ansens e sobra las aspícias.
sobre los pans del santificament e
sobre aquella. 5 E con son ascuder hac
sobre lo pobla de Israel, tu eras aquel
sobre lo pobla de Ysraell, segons la
sobre tot Israell segons la paraula que él
sobre CCC, nafrats una vegada. 12E
sobre C cavalés e lo magor era sobre M
sobre M cavalers. 15 Aquests són aquells
sobre las suas ribes, e tots aquests qui
sobre tot lo pobla de Ysrael. E totes las
sobre tot lo pobla de Israell. 39 E
sobre lus camells e sobre lurs muls e
sobre lurs muls e sobre lus bous [*], e
sobre lus bous [*], e ferina e figes e
sobre Xerobín, en lo qual loch lo seu nom
sobre lo pobla de Ysraell e que lo seu
sobre tot lo pobla de Israell, tots
sobre la profecia per cantar dolç cant,
sobre las rautes. Astablí Asaf per sonar
sobre tots los déus. 26 Tots los déus dels
sobre l’altar de l’holocaust
sobre la casa de ton serfs en lo temps qui
sobre tot lo pobla d’Israell, e féu
sobre sells de les legions dels sereteus e
sobre ells serres e limes e trulls de
sobre lo altar del sacrifici. 27 E lavors
sobre lo pobla de Israell, 2 e ajustà tots
sobre los pans consegrats e sobre lo
sobre lo sacrifici de la sèmola e sobre
sobre los crespells e sobre les coses
sobre les coses alises e sobra la paella e
sobre tot pes e sobra tota càrega. 30 E
sobre les obres qui·s fèyan sobra la part
sobre los fills de Rubèn e sobre los fills
sobre los fills de Gaad e sobra lo mix
sobre los fills de Simeon era duch
sobre los fills de Leví era duch Hasabias,
sobre los fills de Aron era príncep
sobre los fills de Yssachar era príncep
sobre los fills de Sebulon era príncep
sobre los fills de Neptalín era príncep
sobre los fills de Efraÿm era príncep
sobre lo mix trip de Manasès era príncep
sobre los mix trip de Manasès en Galaad
sobre los fills de Dan era príncep Ezriel,
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a nonbrar e ancara no havia complit
e Jonetan, fill de Ozias, era
era sobra las obres groses e
terra; 27 e Samaÿas de Romath era
de Gadarith era sobra los olivars e
qui éran en los camps, e Joàs era
29 E Saratiar de Saran era prebost
de mon para, per ço que yo fos rey
mon para, e [*] ha elet mi an rey
e la glòria és tua, tu has senyoria
nostro Senyor axelsà Salomó
Donchs Daviu, fill de Ysay, regnà
compayia XXIIII mília hòmens. 16
an los ascrits del rey Daviu. 25
mi en ajuda, e si los fills de Amon
21 Él no sofarí que nagú los fahés
16 Los fills de Gerson lo primer fo
d’Enanthot, 29 e Sabatoy de
a seber a Daviu, él tramès a ells
Enoch, e Enoch angendrà Jèfar,
VI. 23 Naarià angendrà Aliornachí,
un regna an altra pobla. 21 Él no
los artificis. 15 E Caleph, fill de
de Atzarià; e Atzerià, fill de
e Atzerià, fill de Sofonià; 37 e
9 E habità an la terra que és
e ab tota la costuma que hom
del cap de l’any, que·lls reys
22 e de aquel qui féu astar lo
e Hozà astàvan a la part devers
com lo teu pobla de Israell? Una
e an callendes e an les altres
engenrà Meseŀlaní, Hanamian,
an Habron, e digéran a Deviu: –Nós
XXX prínceps, e dix a Daviu: –Nós
havem preses de la tua mà. 15 Nós
e Amasay, de Boní; e Boní, de
de Boní; e Boní, de Sòmer; 47
32 Hèber angenrà Jafalat e
fills de Elfas. 34 Los fills de
mas, per ço com corrompé lo lit de
-ho als fills de Josep, qui era
són los fills de Caath: Aminadap fo
en Jerusalem, e astave cascú segons
era fill de Israel. 39 E era Asaph,
lo seu nom Phares, e lo nom de
de Efraÿm fóran Satula e Bèred,
Satula e Bèred, son fill, e Càath,
e Càath, son fill, [*] e Sabdabà,
e Sabdabà, son fill, 21 [*] e Èser,

SEVILLA: 1PAR

sobre açò, la ira de Déu vench sobra los
sobre aquels tresaus qui éran an les
sobre los leuradós qui leuraven la terra;
sobre los leuradors de las viyas, e
sobre las figeras qui éran en los camps, e
sobre las cambres on astava l’oliy. 29 E
sobre las bístias qui pexían an Sarona; e
sobre lo pobla de Ysraell perdurablament;
sobre tot lo pobla de Ysrael. 5 E nostro
sobre totes les coses, virtut e poder són
sobre tot lo pobla de Israel e donà a
sobre tot lo pobla de Israel. 27 E los
Sobre los trips de Israel, ço és a seber,
Sobre los tresaus del rey fo Asmoth, fill
sobren a tu, yo seré a tu en defeniment
sobres, anans blasmà los reys per ells. 22
Sobuel. 17 E los fills de Ebèser: Robià fo
Soch, e Aloy de Cahoc, 30 e Macarey de
socors, cor ells havían sostenguda gran
Sodab, Ardon. 19 E com fo morta Asubà,
Sodechias, Etrincham, e són tres. 24
sofarí que nagú los fahés sobres, anans
Sofonià, angendrà Hir e Elam e Nachne.
Sofonià; 37 e Sofonià, fill de Càhat; e
Sofonià, fill de Càhat; e Càhat, de Asir;
sol ixent, là on hom entra an un desert e
sol fer en tot Israel, molt largament. 22
solen anar a batalla, Joab agustà la sua
soll e de l’hom de Felsia, e Segur,
soll ponent, de prop la porta qui mena hom
solla gent en terra, a la qual Déus anà
sollemnitats, segons lo nonbre e segons
Solomit, lur germana; 20 Habasan, Ochol,
som ton os e te carn. 2 E hir e anans-de
som teus e yo, fill de Ysay, pau sia a tu,
som astranys devant tu e viandans, axí com
Sòmer; 47 Sòmer, de Moolí; [*] de Musí;
Sòmer, de Moolí; [*] de Musí; Musí, de
Sòmer, Rothan e Suà, lur sor. 33 [*] foren
Sòmer fóran Achè e Noagà e Jabà e Aram. 35
son para, no li donàran ço que li
son germà, aytanbé fill de Israell; e axí
son fill e fou para de Corrè, Corè fou
son orda en lo ministeri. 33 Aquests són
son frare, qui astava a la [*] part dreta.
son frare fo Sares, e los fills fóran Ulam
son fill, e Càath, son fill, [*] e
son fill, [*] e Sabdabà, son fill, 21 [*]
son fill, 21 [*] e Èser, son fill, e Alet,
son fill, e Alet, son fill; e los hòmens
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1Par 7,21
21 [*] e Èser, son fill, e Alet,
1Par 7,27
qual nasch Num, lo qual hac Josuè,
1Par 7,35 Jabà e Aram. 35 Los fills de Hèben,
1Par 8,1
8,Tit 1 Bengamín angendrà Bale,
1Par 8,30
e lo nom de sa muler Maachà, 30 e
1Par 9,18
del rey ells gordaven cascú per
1Par 9,19
ab sos frares e ab se cassa de
1Par 9,19
compayes, qui gordaven cascun an
1Par 9,23
e an lo tebernacle, cascú per
1Par 9,43 43 Moosà angenrà Baanà, e Rafayà fo
1Par 10,4
e segetàran-lo. 4 E Saül dix a
1Par 10,4
vengen e que m’ascarnèscan. Mas
1Par 10,5
lexà’s caer sobre aquella. 5 E con
1Par 11,12
una vegada. 12E Aleatzar, fill de
1Par 11,26
frare de Joab, e Aleanan, frare de
1Par 12,19
cor dixéran: –Ell tornarà a Saüll,
1Par 12,28
joventut e príncep de la casa de
1Par 15,29 jugant, e ella meynspresà aquell an
1Par 16,37
contínuament tots dies, cascú per
1Par 16,41
a tots los altres alets, cascú per
1Par 17,24
Déu de Israell, e la casa de Daviu,
1Par 18,3 de Hemath, con ell anà per axenplar
1Par 18,10
rey de Sobà, 10 ell tremès Aram,
1Par 19,1
rey dels fills de Amon, morí e
1Par 19,2
ab Hamon, fill de Naàs, cor
1Par 19,2
per aconortar a ell de la mort de
1Par 19,11
del pobla desots la mà de Abisay,
1Par 19,15
ells fugíran atresí a Abisay,
1Par 20,2 pres e levà la corrona a Melchom de
1Par 21,15 persones. 15 E nostro Senyor tramès
1Par 21,20
cor an aquell temps ell batia
1Par 21,27
menà a l’àngell que ell tornàs
1Par 22,6
la mia mort. [*] 6 E apellà Salamó
1Par 22,10
an pare. Yo fermaré la cadira de
1Par 22,17 Ysraell que ells ajudasen a Salamó
1Par 23,1
e ple de dies, e astablí Selemó,
1Par 24,23 Ysaans e Salamoch [*]. 23 E Jerian,
1Par 26,6
e nostro Senyor beneý aquell. 6 E
1Par 26,10
fill primer angenrat e per açò
1Par 26,14 tremuntana se asdevench a Zacarias,
1Par 26,22
fills de Jehieli, Zacrí e Joell,
1Par 26,25
de Musi, era [*] del tresor. 25 E
1Par 26,28
coses per la mà de Lemich e per
1Par 27,6
XXX e era sobra XXX. E Zadap,
1Par 27,7
Asaell, frare de Joab, e Zabadias,
1Par 28,11 aquella. 11 E Daviu donà a Salamó,
1Par 28,20
20 E Daviu dix a Salamó,
1Par 29,23
Senyor axí com a rey per Daviu,
1Par 29,25
Israel e donà a aquell se glòria de
1Par 29,28 e de riqueses e de glòria. E Salamó
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son fill; e los hòmens de Get d’equèn
son fill. 28 E la lur poceció e la lur
son frara, foren Sufà e Jennà e Seŀles e
son fill primer angenrat, e Asbaal fou lo
son fill primer angenrat fo Adon, e Sur e
son dia en la porta del rey envers orient.
son pare. Aquests són los fills de Corè,
son die le antrada dels alberchs de nostro
son die. 24 Aquí havia portés devers
son fill; Rafayà angendrà Elezà, Elezà
son ascuder: –Tre te aspasa e ausiu-me,
son ascuder no volch fer açò, cor ell era
son ascuder hac vist asò, so és a saber,
son avonclo Eatoch, qui era entre tres
son avonclo, de Batleem, 27 e Semmoch e
son senyor, ab perill de nostra cap. 20
son para, n’hi hach XXII mília. 29 E dels
son cor. 16,Tit 1 Donchs ells aportàran
son die. 38 E astablí portés Obededom e
son nom, a confesar nostro Senyor, cor la
son serfs, astà devant ell.” 25 Cor tu,
son amperi dentrò al flom de Eufratres. 4
son fill, all rey Daviu, que ell demenàs a
son fill Hamon regnà per ell. 2 E Daviu
son para féu a mi misericòrdia. E Daviu
son para, e con ells fóran venguts en la
son frara. E axí ells anàran contra los
son frare, e·ntràran-se’n an la
son cap, e trobà an aquella lo pes de un
son àngell an Jerusalem, per ço que ell lo
son forment en se erra. 21 Donchs, com
son coltell en sa beyna, i ell tornà-l’
son fill e menà a ell qui adificàs una
son regna per sobra lo pobla de Israell
son fill: 18 –Vós vehets so –dix ell–, que
son fill, rey sobre lo pobla de Israell, 2
son fill, ço és, Amasias, lo segon;
son fill per nom Samaÿas hach fills e
son para havia ell posat an príncep; 11
son fill, qui era molt savi e molt
son frara, sobra los tresaurs de la casa
son frara Aliàtzer, qui hac un fill per
son frara. 29 Senias era sobra los fills
son fill, era sobra la sua compaya. 7 En
son fill, era aprés de ell, e havían an
son fill, discrepcion del porxo e del
son fill: –Fé beronilment e conforte’t, e
son para, e a tots plach, e tot lo pobla
son regna, tal que anc negun rey no la hac
son fill regnà per él. 29 Los fets del rey
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1Par 1,29 angenrà Isach e Ismael. 29 Aquestes
1Par 1,33
Henoch, [*] Aldaà. Tots aquests
1Par 1,54
de Mediel, duch de Hiran. Aquests
1Par 2,1
los duchs de Edom. 2,Tit 1 Aquests
1Par 2,33
angendrà Phàled, Zizà. Aquests
1Par 2,55
Jabés en los tebernacles. Aquestes
1Par 3,20 Barathían, Hasadíam, Josab-Hèsed, e
1Par 3,22
Baaria, Naarià, Sefay, Sesà, e
1Par 3,23 Aliornachí, Sodechias, Etrincham, e
1Par 3,24
Acub, Joanan, Dalayà, Anan, e
1Par 4,6
Hèpher, Teman e Astarí. Aquests
1Par 4,12
para de la ciutat de Naàs. Aquets
1Par 4,19
rabé per muler Mèroch. 19 Aquests
1Par 4,21
Joech e Bensoch. 21 Aquests
1Par 4,22
en Lèhem. Aquestes paraules
1Par 4,23
paraules són veles. 23 Aquests
1Par 4,32 Ahèn, Remnon, Sechem, Assan; e axí
1Par 6,22
fou para de Jatcrý. 22 Aquests
1Par 6,31 Ozaà fo para de [*] Ayà. 31 Aquests
1Par 6,33
orda en lo ministeri. 33 Aquests
1Par 6,50
fo servesiall de Déu. 50 Aquests
1Par 7,1
Tollà, Phuà, Jasup, Simaron, e axí
1Par 8,10
e Jebús e Selquià e Meri; aquests
1Par 9,19
e ab se cassa de son pare. Aquests
1Par 9,33
novells cascun disapte. 33 Aquests
1Par 10,4
ço que per aventura aquels qui no
1Par 11,10
Senyor era ab ell. 10 Aquests
1Par 12,15
era sobre M cavalers. 15 Aquests
1Par 13,2
tremetam a tots nostros frares qui
1Par 14,4
e angenrà fills e files. 4 Aquests
1Par 14,11
anemichs per la mia mà, axí com
1Par 16,13 sua bocha. 13 La sement de Israell
1Par 16,13
los seus serfs e los fills de Jacob
1Par 16,14
nostro Déu, los seus jutgamens
1Par 16,26
déus. 26 Tots los déus dels pobles
1Par 16,27 féu los cells. 27 Confeció e granea
1Par 16,27
són devant ell, e fortea e goix
1Par 16,32
los camps, e totes les coses qui
1Par 16,40
vespre, segons totes las cosas qui
1Par 17,2
Deviu: –Tu fé totes les cosses qui
1Par 17,8
nom, axí com u dels pus grans qui
1Par 17,16
él dix: –O, Senyor Déus, e què
1Par 19,3
·t penses pas que los seus servens
1Par 21,3
ara no és. Donchs, senyor meu, no
1Par 21,13 E Daviu dix a Gaad: –De totes parts
1Par 21,13
per ço com les sues misericòrdies
1Par 21,17
a nostro Senyor: –O, Senyor, e
1Par 21,17 mané que lo pobla fos nonbrat? Yo
1Par 21,17
Yo són aquell qui he peccat, yo
1Par 22,19
sia dedins mesa e los vaxells qui
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són les generacions de aquests: Ismael
són fills de Secutà. 34 Abram angenrà
són los duchs de Edom. 2,Tit 1 Aquests
són los fills de Israel: Rubèn, Simeon,
són los fills de Jeramel. 34 Sesan no hac
són les compayas qui vengéran de la calor
són cinc. 21 Hananias angendrà Falatias,
són VI. 23 Naarià angendrà Aliornachí,
són tres. 24 Elionaqui angenrà Courà,
són VII. 4,Tit 1 Judes angendrà Fares,
són fills de Naarà. 7 Halaà anfentà
són los hòmens de Rahà. 13 Conès angendrà
són los fills de la muler de Edom, germana
són los fills de Sellà, fill de Judà: Her,
són veles. 23 Aquests són los ollés qui
són los ollés qui astaven an las
són V ciutats. 33 E hagéran tots los
són los fills de Caath: Aminadap fo son
són aquells que Daviu establí sobra los
són aquells qui hy astaven ab sos fills.
són los fills de Aron: Eleatzar, qui fo
són IIII. 2 Los fills de Tollà fóran
són los fills e prínceps en lurs compayes.
són los fills de Corè, qui foren guardes
són los prínceps dels cantadors per lurs
són sirconsisos vengen e que m’
són los prínceps dels forts hòmens [*],
són aquells qui pasàran flom Jordà en lo
són romasos en totes las regions de
són los noms dells fills qui nasquéran a
són departides aygües. Per què lo nom de
són los seus serfs e los fills de Jacob
són los seus alets. 14 Cor ell és lo
són an tota la terra. 15 Remembreu’s
són falses ýdoles, e nostro Senyor féu los
són devant ell, e fortea e goix són en lo
són en lo seu loch. 28 O, companyas de
són an aquells. 33 Lavòs louaran los futs
són ascrites en la lig de nostro Senyor,
són an ton cor, cor nostro Senyor és ab
són honrats en terra. 9 I he donat loch al
són yo, qual és la mia casa, que tu has
són sa venguts a tu per aspiyar e per
són tots tos serfs? Per què vol lo meu
són a mi angoxes e ma premen, mas més val
són molt grans, que no an les mans dels
són yo aquell, donchs, aquell qui mané que
són aquell qui he peccat, yo són aquell
són aquell qui he mal fet. Mas, què ha
són sagrats a nostro Senyor seran mesos an

372

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 24,19 a la XXIIII, a Maziam. 19 Aquestes
1Par 26,19
an dos per lurs seles. 19 Aquests
1Par 28,2
aparalades totes las coses qui hi
1Par 28,21 casa de nostro Senyor seran ab tu e
1Par 29,11
tu sia lauor. E totes las coses qui
1Par 29,11
qui són en lo cell e an la terra
1Par 29,12
tots los prínceps. 12 Les riqueses
1Par 29,12
totes les coses, virtut e poder
1Par 29,14 tu e louam lo teu nobla nom. 14 Qui
1Par 29,14
coses? Totes aquestes coses
1Par 29,15
los nostros pares; los nostros dies
1Par 29,16
és de la tua mà e totes las coses
1Par 29,17 los cors e ames simplea, un yo, qui
1Par 29,29
rey Daviu, los primers e los derés,
1Par 15,19
cantós éran Hamar i Asaf e Atan,
1Par 16,5
sobre las rautes. Astablí Asaf per
1Par 15,16
per ço que lo so de alegrance
1Par 6,26
fóran fils de Ellcanà: [*] 26 [*]
1Par 7,15
e a Pulphim e a Safan, e hac una
1Par 7,18
e los fills de Manasès. 18E se
1Par 7,30
Josuà e Esín, Bannà, e Sarra, lur
1Par 7,32
Jafalat e Sòmer, Rothan e Suà, lur
1Par 3,19
Nedennà. 19 Fadaquià engendrà
1Par 3,19 Fadaquià engendrà Sorobabel, Semeý.
1Par 6,54
parantias dels catitaris, cor per
1Par 6,65
ab lurs lochs, 65 e donàran per
1Par 24,7
fills de Ytamar. 7 La primera
1Par 24,31 aytanbé los menors com los magós
1Par 25,9
lo savi con lo foll. 9 La primera
1Par 26,14 cascuna de les portes. 14 Donchs la
1Par 26,14 devés orient caech a Samaÿas, e la
1Par 24,5
e les altres compayas entra si per
1Par 24,31 lurs compayes. 31 E aquests meséran
1Par 25,8
CC LXXXVIII. 8 E ells meséran
1Par 26,13
axí com lurs frares. 13 Donchs las
1Par 4,9
fo millor e pus nobla que tots
1Par 5,2
Judas era molt pus fort de tots
1Par 5,15 de Gedó, Gedó fou fill de Bus. 15 E
1Par 6,33
són aquells qui hy astaven ab
1Par 6,44
Leviy. 44 E los fills de Merarí e
1Par 6,49 de nostro Senyor Déus. 49 E Aron e
1Par 7,15 Galaad. 15 E Maquir donà mulers a
1Par 7,22
lur para, plorà lonch temps, e
1Par 7,28
e Gàser astech envers occident, e
1Par 9,5
fill primer angenrat; aquests fóran
1Par 9,6
6 E dels fills de Sàray fo Enell e
1Par 9,9
de Rauell, fill de Rabamès; 9 e
1Par 9,17
foren [*] e Telmon e Chimau, e
1Par 9,19
fill de Asach, fill de Corè, ab
1Par 9,38
aquets habitàran devant la regió de
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són les lurs órdens segons lurs serveys,
són los departiments dels portés, dels
són nesesàries per adificar la casa, 3 mas
són aparalats. E saben aytanbé los
són en lo cell e an la terra són tuas.
són tuas. Senyor, lo regna és teu e tu ést
són tuas e la glòria és tua, tu has
són an la tua mà, en la tua mà és granea e
són yo e qual és lo meu pobla que nós
són tuas e nós havem donades a tu aquelles
són axí com a onbra sobra terra e no hy ha
són tues. 17 Senyor Déus, yo sé bé que tu
són alegra en la simplea de mon cor, he
són ascrits en lo libre de Samuel lo veent
sonans ab sembes de aram, 20 e Zacaries e
sonar les senbes. 6 E astablí Banayà e
sonàs an alt, 17 ells astablíran, donchs,
Sophay qui fo para de Nàat, 27 Nàat fo
sor per nom Maachà. Lo nom del segon fill
sor fo regina e anfentà un bel homa, so
sor. 31 Los fills de Barià fóran Hèber e
sor. 33 [*] foren Fesech e Camaal e Jassà;
Sorobabel, Semeý. Sorobabel engenrà
Sorobabel engenrà Meseŀlaní, Hanamian,
sort la havían haüda. 55 E donàran a ells
sort dels fills del trip de Judà e del
sort exí a Yoyarib, e la segona exí a
sort departia tots agualment. 25,Tit 1
sort exí a Josep, qui era de Asaf; e la
sort qui era de la part devés orient caech
sort qui era devers tremuntana se
sorts, cor los prínceps del santuari e los
sorts contra sos frares, fills de Aron,
sorts agualment per lurs órdens aytenbé lo
sorts fóran meses egualment als pochs e
sos frares, e la sua mara apelà-lo Jabès
sos germans, e isquéran de ell molts
sos frares, los fills de Abdiell, qui fo
sos fills. Dels fills de Cahat: Heman fo
sos frares estaven a part sinestra. Ethan,
sos fills aduyen e cremaven ensens sobre
sos fills, ço és, a Hapim e a Pulphim e a
sos frares vengéran que l’aconsolasen. 23
sos fills astegéran en Sincèn ab ses
sos fills. 6 E dels fills de Sàray fo
sos frares, e fóran DC XC. 7 E dels fills
sos frares per lurs compayes. Fóran DCCCC
sos frares de Seŀlum [*]. 18 Entrò aquel
sos frares e ab se cassa de son pare.
sos frares en Jerusalem [*]. 39 Ner
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1Par 10,2
acostats, qui persegían Seüll e sos fills, ells ausiéran Jonetàs e
1Par 10,7
ells fusquéran e lexàran Saül e sos fills morts, e desertaren lurs ciutats
1Par 10,8
qui éran morts e atrobàran Saül e sos fills, qui jèyan morts en lo munt de
1Par 10,12
e preséran lo cors de Saül e de sos fills e portàran aquells an Jabès, e
1Par 10,13 set dies. 13 Donchs Seüll morí per sos peccats, per ço cor él havia
1Par 13,1
e ab los conestables e ab tots sos prínceps, 2 e dix a tota la compaya
1Par 13,7
de la casa de Aminadap, e Ozà e sos frares menàvan la carreta. 8 E Daviu e
1Par 14,1
14,Tit 1 Hiran, rey de Tir, tremès sos misatges a Daviu e tremès a ell fusts
1Par 15,1
regnes. 15,Tit 1 Daviu féu cases a sos ops en la ciutat de Daviu e adifichà
1Par 15,5
fills de Cahat fo príncep Uriell, e sos frares, ço és, de C XX. 6 E dells
1Par 15,6
fills de Merarí fo príncep Asaà, e sos frares, ço és a seber, de CC XX. 7 E
1Par 15,7
fills de Jerson fo príncep Joell, e sos frares, ço és, de C XX. 8 E dells
1Par 15,8
de Alisafam fo príncep Sameÿas, e sos frares, ço és a seber, de CC. 9 Dels
1Par 15,9
fills de Hebron fo príncep Eliel, e sos frares, ço és a seber, de LXXX. 10
1Par 15,10
de Osiell fo príncep Aminadap, e sos frares, ço és a seber, de C XII. 11 E
1Par 15,17
de Leví Joiel, fill de Joell, e de sos frares Asafs, fill de Berequias, e
1Par 16,2
E com Daviu hac complits d’oferir sos holocauts e ses ofertes, ell beneý lo
1Par 16,7 aquel die féu Daviu príncep Asaph e sos frares per confesar a nostro Senyor:
1Par 16,37
la archa de nostro Senyor Asaph e sos frares, per ço que ells ministrasen
1Par 16,38 die. 38 E astablí portés Obededom e sos frares e fóran LXVIII. E Obedodom,
1Par 16,39
39 E stablí Sadoch lo prevera e sos frares devant la archa de nostro
1Par 17,21
aquella, per ço que·n fahés a sos obs pobla, e gità per la sua grenea e
1Par 18,4
carretes, dels quals ell astogà a sos obs C carros. 5 E los sirienchs de
1Par 19,2
misericòrdia. E Daviu tramès a él sos misatges per aconortar a ell de la
1Par 19,16
los fills de Israell, ell tramès sos misatges e féu venir los sirienchs qui
1Par 22,9
cor yo feré aquell reposar tots sos anemichs qui li seran antorn, e per
1Par 23,13
en los sans dels sans, so és, ell e sos fills perdurablament, e que cremàs
1Par 24,31
31 E aquests meséran sorts contra sos frares, fills de Aron, denant lo rey
1Par 25,9
de Asaf; e la segona, a Golias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 10
1Par 25,9
segona, a Golias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 10 e la tersa, a
1Par 25,10
XII; 10 e la tersa, a Sacur e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 11
1Par 25,10
la tersa, a Sacur e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 11 e la quarta,
1Par 25,11
XII; 11 e la quarta, a Isaý e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 12
1Par 25,11
la quarta, a Isaý e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 12 e la V ª, a
1Par 25,12
éran XII; 12 e la V ª, a Natanias e sos fills e sos frares, qui éran XII; 13 e
1Par 25,12
e la V ª, a Natanias e sos fills e sos frares, qui éran XII; 13 e la VI ª, a
1Par 25,13
XII; 13 e la VI ª, a Bocian e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 14
1Par 25,13
la VI ª, a Bocian e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 14 e la VII, a
1Par 25,14
XII; 14 e la VII, a Israalà e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 15
1Par 25,14
la VII, a Israalà e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 15 e la VIII, a
1Par 25,15
XII; 15 e la VIII, a Ysaÿas e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 16
1Par 25,15
la VIII, a Ysaÿas e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 16 e la VIIII ª,
1Par 25,16
16 e la VIIII ª, a Machanias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 17
1Par 25,16
ª, a Machanias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 17 e la X, a
1Par 25,17
éran XII; 17 e la X, a Samaÿas e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 18
1Par 25,17
e la X, a Samaÿas e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 18 e la XI, a
1Par 25,18
éran XII; 18 e la XI, a Esrael e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 19
1Par 25,18
e la XI, a Esrael e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 19 e la XII, a
1Par 25,19
éran XII; 19 e la XII, a Sabias e a sos fills e a sos frares, XII; 20 e la
1Par 25,19
la XII, a Sabias e a sos fills e a sos frares, XII; 20 e la XIII, a Subaell e
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1Par 25,20
XII; 20 e la XIII, a Subaell e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 21
1Par 25,20
XIII, a Subaell e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 21 e la XIIII, a
1Par 25,21
XII; 21 e la XIIII, a Machatias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 22
1Par 25,21
a Machatias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 22 e la XV, a
1Par 25,22
XII; 22 e la XV, a Jerimoth e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 23
1Par 25,22
la XV, a Jerimoth e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 23 e la XVI, a
1Par 25,23
XII; 23 e la XVI, a Hananias, e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 24
1Par 25,23
XVI, a Hananias, e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 24 e la XVII, a
1Par 25,24
XII; 24 e la XVII, a Jesbotase e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 25
1Par 25,24
XVII, a Jesbotase e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 25 e la XVIII, a
1Par 25,25
XII; 25 e la XVIII, a Hananí e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 26
1Par 25,25
XVIII, a Hananí e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 26 e la XIX ª, a
1Par 25,26 éran XII; 26 e la XIX ª, a Melqui e sos fills e a sos frares, qui éran XII; 27
1Par 25,26
la XIX ª, a Melqui e sos fills e a sos frares, qui éran XII; 27 e la XX, a
1Par 25,27
éran XII; 27 e la XX, a Eliath e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 28
1Par 25,27
e la XX, a Eliath e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 28 e la XXI, a
1Par 25,28
éran XII; 28 e la XXI, a Othir e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 29
1Par 25,28
e la XXI, a Othir e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 29 e la XXII, a
1Par 25,29
XII; 29 e la XXII, a Godolias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 30
1Par 25,29
XXII, a Godolias e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 30 e la XXIII, a
1Par 25,30
XII; 30 e la XXIII, a Maziüth e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 31
1Par 25,30
XXIII, a Maziüth e a sos fills e a sos frares, qui éran XII; 31 e la XXIIII,
1Par 25,31 31 e la XXIIII, a Romanathiser e a sos fills e a sos frares, qui éran XII.
1Par 25,31
a Romanathiser e a sos fills e a sos frares, qui éran XII. 26,Tit 1 Lo
1Par 26,15 mixjorn se asdevench a Bededom e a sos fills, en la quall partida de la cassa
1Par 26,26 fill de Zerhú. 26 Aquest Selimoth e sos frares fóran sobra los tressòs de ells
1Par 26,29
era sobra los fills de Isaart, e sos fills éran sobre les obres qui·s
1Par 13,9 de Aguidon, Ozà estès la sua mà que sostengés la archa, cor lo bou, qui era
1Par 19,5
a ells socors, cor ells havían sostenguda gran onta. E menà a ells que
1Par 10,9
an lur terra per fer-lo soterrar, per ço que fos mostrat en los
1Par 10,12
e portàran aquells an Jabès, e soterràran los osos de aquells an Jabès,
1Par 12,17
los a carera e dix-lurs: –Si vós sots venguts a mi per ajudar, lo meu cor
1Par 15,12
12 E dix a ells: –Vós, qui sots prínceps de les compayas dells fills
1Par 23,28
menemens de Daviu. 28 E seran sots la mà dels fills de Aron en lo servey
1Par 24,19 la casa de Déu segons lur costuma sots la mà de Aron, para de ells, axí com
1Par 25,2
Los fills de Asaf profetitzàran sots la mà de Asaf prop lo rey. 3 E
1Par 25,3
e Sabias e Machanàs, e fóran [*] sots la mà de lur para Ydithun, los quals
1Par 25,6
e tres filles. 6 Tots aquests fóran sots la mà de lur para per cantar an lur
1Par 27,2
en lo primer mes, e havia-hy sots ell XXIIII mília hòmens. 3 E era dels
1Par 22,18
mans, e que tota la terra és sotsmesa denant nostro Senyor e denant lo
1Par 29,24
del rey Daviu donàran lur mà e sotsmeséran-se al rey Salamó. 25 Donchs,
1Par 7,24
Beterèn lo Jusà e Asoensera lo Ssobirà. 25 E los fills d’ells foren
1Par 16,39
fill de Edithun, e Hozà. 39 E stablí Sadoch lo prevera e sos frares
1Par 1,32
de Sechurà, qui era concupina sua, Samran, Jetsan, Midan, Jesmadun,
1Par 1,43
Bala, fill de Baor; e lo nom de la sua ciutat, Denaba. 44 E morí Bàlach, e
1Par 1,46
Median en la terra de Moab; e la sua ciutat hac nom Ajuth. 47 E com fo mort
1Par 1,50
Balanan, regnà per ell Adad, e la sua ciutat havia nom Phorí, e la sua muler
1Par 1,50
la sua ciutat havia nom Phorí, e la sua muler havia nom Mesesabel, fila de
1Par 3,3
è Jerram, qui nasch de Eglà, muler sua. 4 Donchs sis fills de David nasquéran
1Par 4,9
pus nobla que tots sos frares, e la sua mara apelà-lo Jabès e dix: –Per ço
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1Par 4,18
e Jesbà, para de Estamó. 18 E la sua mara, qui era apellada Judayà, enfentà
1Par 4,27
no hagéran molts fills e tota la sua perentia no poch bastar al nonbre dels
1Par 7,14
lo fill de Manasès fo Esriel, e la sua druda fo síria e anfentà Maquir, para
1Par 7,23
ço cor era nat en los mals de la sua cassa. 24 E sa filla fo Sarrà, la qual
1Par 10,5
él atresí se lexà caher sobra la sua aspasa, e axí ell morí. 6 Donchs Saüll
1Par 11,11
príncep entre XXX; aquest levà la sua lanse sobre CCC, nafrats una vegada.
1Par 11,20
príncep dels tres, i ell levà la sua lance contra CCC nafrats, i ell era lo
1Par 11,23
a ell ab una verga e arepà a ell la sua lanse, la qual tenia an sa mà, e aucís
1Par 11,23
tenia an sa mà, e aucís aquel ab la sua lanse metexa. 24 E açò feia Beneÿas,
1Par 11,25
tres, e Daviu posà aquell a la sua orella. 26 E los pus forts hòmens [*]
1Par 13,9
a la casa de Aguidon, Ozà estès la sua mà que sostengés la archa, cor lo bou,
1Par 13,14
mesos, e nostro Senyor beneý la sua cassa e totes les coses que ell havia.
1Par 16,11
11 Quirets nostro Senyor e la sua virtut, querets la sua cara tostemps,
1Par 16,11
Senyor e la sua virtut, querets la sua cara tostemps, 12 remembreu’s de les
1Par 16,12
e dells seus jutgaments de la sua bocha. 13 La sement de Israell són los
1Par 16,15 15 Remembreu’s perdurablament la sua covinensa e de la paraula que ell manà
1Par 16,24
24 Recomtats a les gens la sua glòria, a tots los pobles les sues
1Par 16,30
Tota la terra sia moguda devant la sua care, cor ell fundà la terra que no·s
1Par 16,32
regnerà.” 32 [*] la mar antrò a la sua planea, alegren-se los camps, e
1Par 16,34
Senyor, cor ell és bo, cor la sua misericòrdia és an lo setgla, 35 e
1Par 16,41
nostro Senyor, cor la misericòrdia sua és perdurablament. 42 E asteblí Heman
1Par 16,43
43 E tot lo pobla se’n tornà a la sua cassa, e Daviu beneý la sua casa.
1Par 16,43
a la sua cassa, e Daviu beneý la sua casa. 17,Tit 1 Com Daviu habitava an
1Par 17,1
17,Tit 1 Com Daviu habitava an la sua cassa, él dix a Natan profeta: –Veus
1Par 17,12
a mi cassa, e yo fermaré la sua cadira perdurablament. 13 E yo seré a
1Par 17,21
a sos obs pobla, e gità per la sua grenea e per los seus aspaventamens
1Par 17,23
tu has dita a ton serfs e sobra la sua casa sia confermada perdurablament. E
1Par 18,15
fill de Servià, era sobra tota la sua host príncep. E Josefat, fill de
1Par 20,1
anar a batalla, Joab agustà la sua host e la forsa de la sua cavaleria e
1Par 20,1
agustà la sua host e la forsa de la sua cavaleria e degostà la terra dels
1Par 22,9
pau e repòs tots los jorns de la sua vida. 10 E ell adificarà casa al meu
1Par 23,13
ansens a nostro Senyor segons la sua custuma, e que beneýs lo nom de ell
1Par 27,5
en lo ters mes, e havia an la sua partida XXIIII mília hòmens. 6 Aquest
1Par 27,6
E Zadap, son fill, era sobra la sua compaya. 7 En aquell any era lo quart
1Par 27,8
príncep en lo V mes, e havia an la sua compaya XXIIII mília hòmens. 9 Lo VI
1Par 27,9
de Accès de Tachnà, e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 10 Lo
1Par 27,10
dels fills de Efraÿm, e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 11 Lo
1Par 27,11
del linatge de Sèray, e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 12 Lo
1Par 27,12
linatga de Bengamí, e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 13 Lo X
1Par 27,13
del linatga de Sèray, e havia an la sua compaya XXIIII mília hòmens. 14 Lo XI
1Par 27,14
dels fills de Efraÿm, e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 15 Lo
1Par 27,15
linatga de Gotoniell, e havia an la sua compayia XXIIII mília hòmens. 16 Sobre
1Par 29,30
fets de tot lo seu regna e de la sua forsa e del temps que pasàran desots
1Par 4,11
ell volia. 11 E Caleph, frara de Suà, angendrà Machir, qui fo para de
1Par 7,32
angenrà Jafalat e Sòmer, Rothan e Suà, lur sor. 33 [*] foren Fesech e Camaal
1Par 7,36
fills de Sufà fóran Sue, Harmath e Sual e Berí e Amrà, 37 e Sobor e Hador e
1Par 4,38 prínceps qui fóran anomenats en les suas parantias e an les casas de lurs
1Par 5,15
de Oremí, príncep de la casa en las suas companyes, 16 habitàvan en Galaad e
1Par 7,2
Samuel; e fóran prínceps per les suas cases e per las lurs cognacions; e
1Par 12,15
ha acostumat de créxer sobre las suas ribes, e tots aquests qui fusquéran,
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1Par 24,20 Senyor Déu de Israell ho menà. 20 E
1Par 26,24
e de Hebron e de Zeziell. 24 E
1Par 25,20
a sos frares, XII; 20 e la XIII, a
1Par 4,1 angendrà Fares, Hesrom, Carmí, Hur,
1Par 4,2
Fares, Hesrom, Carmí, Hur, Subal. 2
1Par 14,15
lo so de aquell qui irà en la
1Par 25,4
fóran Bechà e Mathanià, Oziel,
1Par 4,36
36 e Ehonay e Jocebà e Asayà e
1Par 1,32 Jetsan, Midan, Jesmadun, Jesbosch,
1Par 2,3
angenrà tres fills de la filla de
1Par 2,49 49 Aph, para de Maddonà, engendrà
1Par 7,36 e Amanà. 36 Los fills de Sufà fóran
1Par 4,31
fóran las ciutats e les viles
1Par 5,7
qui era nonbrada per conpayes
1Par 6,58 e Tramó, ab los seus masos e ab les
1Par 6,63
fills, amperò, de Merarí, per las
1Par 10,10
lurs pobles. 10 E consegràran las
1Par 16,4 e qui hagesen remembrament de les
1Par 16,8
e fets conèxer an los pobles les
1Par 16,9
9 Cantats a ell e recomtats les
1Par 16,12
tostemps, 12 remembreu’s de les
1Par 16,24
sua glòria, a tots los pobles les
1Par 18,4
4 Donchs Daviu pres mill carretes
1Par 21,13
de nostro Senyor, per ço com les
1Par 6,35
e Eliel, de Eteu; 35 e Theu, de
1Par 6,35
de Eteu; 35 e Theu, de Sufa; e
1Par 7,35
fills de Hèben, son frara, foren
1Par 7,36
e Seŀles e Amanà. 36 Los fills de
1Par 9,1
tot lo pobla de Israell [*] la
1Par 8,30
son fill primer angenrat fo Adon, e
1Par 9,36
seu primer fill engenrat Abdon, e
1Par 17,11
dies que tu vatges a tos pares, jo
1Par 19,3
tu per amor de ton para? E no
1Par 21,8
règeument, com yo he fet açò. Jo
1Par 21,17
aquest pobla? O, Senyor, yo
1Par 22,13
Conforte’t e fé beronilment, no
1Par 28,20
e conforte’t, e fé que no
1Par 17,10 teus anemichs. Donchs yo denuncie
1Par 19,13 lo nostro pobla. 13 Donchs conforte
1Par 22,13
al pobla de Ysraell. Conforte
1Par 22,16
porían éser nonbrats. Donchs leve
1Par 28,10
la casa del santuari, conforte
1Par 28,20
fill: –Fé beronilment e conforte
1Par 26,11
11 Helechias fo lo segon, e
1Par 2,48 Maahà, concupina de Calef, anfentà
1Par 27,9
VI mes era Hyram, fill de Accès de
1Par 4,5
para de Batleem. 5 E Asur, para de
1Par 2,24
angendrà de aquella Assur, para de
1Par 29,25
a aquell se glòria de son regna,
1Par 22,2
E ell astablí de aquells hòmens qui

SEVILLA: 1PAR

Subael, fill de Jedià, era príncep dels
Subael, fill de Gerson, fill de Musi, era
Subaell e a sos fills e a sos frares, qui
Subal. 2 Subal, de Requià, engendrà Geth,
Subal, de Requià, engendrà Geth, Geth
subiranitat de los parers, e ladonchs tu
Subuell, Jerimoth e Hananies e Hanam,
Suchua e Adiell e Ismiel e Banayà. 37 E
Sue. E Getsan engendrà Saba, Abidà, Dedan.
Sue cananita, so és a seber, Her, Onam,
Sue, para de Maglennà e para de Gabeà.
Sue, Harmath e Sual e Berí e Amrà, 37 e
sues dentrò que hagéran Daviu per rey. 32
sues havían per prínceps Zezehl e
sues vilotxes, e Helon e Daber ab los seus
sues perentias e cognacions, del trip de
sues armes en lo templa de lur déu e
sues obres, e qui glorificasen e louasen
sues atrobadures. 9 Cantats a ell e
sues merevellas. 10 Loats lo seu sant nom,
sues meravellas que ell féu, e dels seus
sues meravellas, 25 cor nostro Senyor és
sues e VII mília cavalers e XX mília
sues misericòrdies són molt grans, que no
Sufa; e Sufa, de Achanà; e Elcanà, de
Sufa, de Achanà; e Elcanà, de Math; [*] de
Sufà e Jennà e Seŀles e Amanà. 36 Los
Sufà fóran Sue, Harmath e Sual e Berí e
suma de aquells és ascrita an los libres
Sur e Ciys e Bàal e Ner e Nedap 31 e
Sus e Cis e Bàal e Ner e [Na]dap 37 e
susitaré la tua sement aprés tu, la qual
·t penses pas que los seus servens són sa
·t prech que tu tolges lo peccat de ton
·t prech que la tua mà se torn contra mi e
·t temes ne hages paor. 14 Vet que yo ab
·t temes ne hages paor, cor lo Senyor mon
’t a tu que adificarà a tu una casa nostro
’t e combatam-nos baronilment per lo
’t e fé beronilment, no·t temes ne hages
’t e fé, e nostro Senyor serà ab tu. 17
’t e acaba aquella. 11 E Daviu donà a
’t, e fé que no·t temes ne hages paor,
Tabalias lo ters, Zacarias lo quart; tots
Tàber, Taranà. 49 Aph, para de Maddonà,
Tachnà, e havia an la sua compayia XXIIII
Tachua, havia dues mulers: la una havia
Tachue. 25 Ismael, qui era lo primer
tal que anc negun rey no la hac aytal que
talasen péres ensems e que les pulisen,
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1Par 7,25
d’ells foren Rapha e Rèceph e
1Par 22,14
la casa de nostro Senyor, C mília
1Par 22,14
C mília talens d’aur e mil mília
1Par 29,4
a la santa casa, 4 ço és, III mília
1Par 29,4
talens d’aur de Ofir e VII mília
1Par 29,7
rey. 7 E ells donàran [*] V mília
1Par 29,7
V mília talens d’aur e X mília [*]
1Par 20,2
e trobà an aquella lo pes de un
1Par 19,6
e tot l’altra pobla tremeséran mil
1Par 2,4
i él aucís-lo. 4 E él angenrà de
1Par 3,9 hagéran una germana que havia nom
1Par 1,53
Phinon, 53 duch de Cenès, duch de
1Par 27,17
de Leví era duch Hasabias, fill de
1Par 14,17
e nostro Senyor féu ell éser
1Par 9,41
fills de Michà fóran [*] Màlech e
1Par 2,48
concupina de Calef, anfentà Tàber,
1Par 7,10 e Ahot e Channà, Jochtan e Tarsís e
1Par 7,10 Bonramín e Ahot e Channà, Jochtan e
1Par 15,17
Mararí, lurs frares, Uhan, fill de
1Par 28,16
donà-li a mesura aur a obs de la
1Par 28,16
atresí li donà argent a les altres
1Par 15,26
de nostro Senyor, sacrificàran VII
1Par 29,21
lurs holocauts, ço és a seber, M
1Par 2,43 Hebron. 43 E Hebron angendrà Corè,
1Par 10,4
4 E Saül dix a son ascuder: –Tre
1Par 11,1 digéran a Deviu: –Nós som ton os e
1Par 14,14 Daviu: –Tu no hy iràs pas, pertex1Par 21,24
dix a ell: –Ja no serrà axí, anans
1Par 6,48
ordonats a tot lo ministeri del
1Par 9,19
e guardes sobre los vestimens del
1Par 9,21
Mosolam, era porter de la porta del
1Par 9,23
la cassa de nostro Senyor e an lo
1Par 15,1
loch a la archa de Déu, e astès lo
1Par 16,1
Déu e meséran-la al mix loch del
1Par 17,5
en tota horra, mudats los lochs del
1Par 21,29
sacrificà aquí sacrificis. 29 E lo
1Par 23,26
que ells porten d’equí avant lo
1Par 23,32
32 E guarden les observacions del
1Par 2,55
qui astaven en Jabés en los
1Par 4,41
rey de Judà, e destrovíran tots los
1Par 2,53 conexensa de Cariacarim, e angendrà
1Par 5,26
rey dels aserians, e l’asperit de
1Par 5,6
6 e Bèal angendrà Becham, lo qual
1Par 19,4
e la barba als misatges de Daviu e
1Par 22,15
15 E tu has molts mestres de
1Par 9,17
E los portés de Seŀlum foren [*] e
1Par 1,30
30 Masmà, Dumà, Irasà, Hadad,
1Par 1,36
Jalam, Corè. 36 Eliphats engenrà
1Par 4,6
6 E Naarà anfentà Ozam, Hèpher,
1Par 13,12
dia de huy. 12 E lavors Daviu

SEVILLA: 1PAR

Tale, del qual Tèran nasch, 26 lo qual
talens d’aur e mil mília talens d’
talens d’ergent. E lo càrec de l’aram e
talens d’aur de Ofir e VII mília talens
talens de argent provat per deurar las
talens d’aur e X mília [*] talens de
talens de argent e XVIII mília de aram e C
talent de or e moltes pedres presioses e
tallens d’ergent per logar a lur obs de
Tamar, qui era se nora, Zàram e Fares. E
Tamar. 10 Salamon angenrà Roboam, Roboam
Tamarí, duch de Mabsar, 54 duc de Mediel,
Tamel; sobre los fills de Aron era príncep
tamut sobra tots los regnes. 15,Tit 1
Tarà. 42 E Azà engenrà Jerà; e Arà,
Taranà. 49 Aph, para de Maddonà, engendrà
Tarsat: 11 tots aquests fóran fills de
Tarsís e Tarsat: 11 tots aquests fóran
Tasie. 18 E ab ells lurs frares. E an la
taule de preposició, e atresí li donà
taules d’ergent; 17 e donà a les culeres
taurs e VII moltons. 27 Enperò, Daviu
taurs e M moltons e M anyells ab lurs
Tayphú, Ràcom, Jamma. 44 Jamma engendrà
te aspasa e ausiu-me, per ço que per
te carn. 2 E hir e anans-de-hir, com
te de ells e vendràs contra ells de la
te’n donaré aytant argent com ella vall,
tebernacle de nostro Senyor Déus. 49 E
tebernacle del testimoni, ells e lurs
tebernacle del testimoni. 22 Tots aquests
tebernacle, cascú per son die. 24 Aquí
tebernacle. 2 Ladonchs dix Daviu: –No és
tebernacle que Daviu havia aparalat, e
tebernacle, he astat an tendes 6 ab tot lo
tebernacle de nostro Senyor que Moysès
tebernacle ne tots los seus vaxells e a
tebernacle de la amistance e la costuma
tebernacles. Aquestes són les compayas qui
tebernacles de aquels que trobàran en
Tecroy, Aphutrey, Sematay, Masaray; e de
Teglatphalazar, rey de Assur, e pres Rubèn
Teglatphasar, rey dels asirians, se’n
tellà’n a ells las lurs vestiduras de les
tellar péra, e has mestres de fusta e
Telmon e Chimau, e sos frares de Seŀlum
Temà, 31 Jaür, Naphís, Cedma. [*] 32 E
Teman, Omer, Sephí, Jothan, Conès, Thanà,
Teman e Astarí. Aquests són fills de
temé nostro Senyor, e dix: «An qual manera
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1Par 22,13
Conforte’t e fé beronilment, no·t temes ne hages paor. 14 Vet que yo ab la
1Par 28,20
e conforte’t, e fé que no·t temes ne hages paor, cor lo Senyor mon Déu
1Par 1,39 E Joatan engendrà Horí, Honnan. E Temnà fo germà de Johatan. 40 E Sobal
1Par 21,29
[d]ells holocauts éran en aquela tempestat en una alta muntanya de Gabeon.
1Par 6,32
dentrò que Salamó hach adificat lo templa en Jerusalem, e astave cascú segons
1Par 10,10 E consegràran las sues armes en lo templa de lur déu e ficàran lo cap en lo
1Par 23,28
e an totes les obres del servey del templa de nostro Senyor. 29 E los preveras
1Par 25,6
la mà de lur para per cantar an lur templa de nostro Senyor; e ells éran
1Par 28,11
fill, discrepcion del porxo e del templa e dels celers e de la canbra e dels
1Par 28,13
Senyor e an tots los vaxells del templa de nostro Senyor, 14 per pes d’aur
1Par 29,3
E part açò yo do argent e aur an lo templa de mon Déu, lo qual yo he ofert en
1Par 29,3
mon Déu, lo qual yo he ofert en lo templa de mon Déu de ço qui era meu
1Par 29,4
provat per deurar las perets del templa, 5 an qualque loch haurà obra d’
1Par 10,10
de lur déu e ficàran lo cap en lo temple de Dagon. 11 E con los hòmens de
1Par 10,9
per ço que fos mostrat en los temples dels lurs déus e als lurs pobles.
1Par 7,22
Efraÿm, lur para, plorà lonch temps, e sos frares vengéran que l’
1Par 9,25
viletes e venían als disaptes d’un temps en altre. 26 E a aquests IIII fills
1Par 9,27
obrir las portes al matí com seria temps. 28 De aquell metex linatge éran
1Par 11,22
lehó al mix loch de la sisterna en temps de neu. 23 E él aucís un homa de
1Par 12,32
savis e sabien conèxer tots los temps e manaven qualque cosa los fills de
1Par 13,3 demenam aquella ne requesim an lo temps de Saüll. 4 E tota la moltitut
1Par 17,5
yo no he astat en cassa de aquel temps ansà que yo amené lo pobla dentrò en
1Par 17,17
sobre la casa de ton serfs en lo temps qui és asdevenidor e has mi fet
1Par 18,3
a ell dons. 3 En aquell matex temps, vensé Daviu Adadàzer, rey de Sabbà,
1Par 21,20
ells se amagàran, cor an aquell temps ell batia son forment en se erra. 21
1Par 29,30
seu regna e de la sua forsa e del temps que pasàran desots ell, o en Israell
1Par 9,18
de Seŀlum [*]. 18 Entrò aquel tems en la porta del rey ells gordaven
1Par 17,26
e has perlat a ton serfs aquests ten grans benifets, 27 e has comensat a
1Par 13,8
en cans e an rautes e an seltiris e tenborets e an cenbes e an tronpes. 9 E
1Par 11,18 anàran III forts hòmens per mix las tendas dels felisteus e aportàran aygua de
1Par 5,10
-los e tolgéran-lurs totes lurs tendes e tota la terra tro a Galaad. 11 E
1Par 11,15
E, com los feristeus ficàran lurs tendes en la vall de Rafaÿm, 16 e Daviu
1Par 17,5
lochs del tebernacle, he astat an tendes 6 ab tot lo pobla de Israel. Donchs
1Par 19,7
fóran venguts, ells ficàran lurs tendes de la part devers Medebà. E los
1Par 11,23
e arepà a ell la sua lanse, la qual tenia an sa mà, e aucís aquel ab la sua
1Par 21,16
astava entra lo sell e la terra e tenia una aspasa e un coltel tret en sa
1Par 21,16
aspasa e un coltel tret en sa mà, e tenia’l girat contra Jerusalem. E ell e
1Par 5,1
fill de Israell; e axí no·l tenían axí com a magor. 2 Emperò Judas era
1Par 8,40
molts e fóran de gran forsa, e tenían archs, e havían molts fills e
1Par 9,29
de ells a comta. 29 E aquells qui tenían en lur crehensa les coses del
1Par 12,8
forts e trop bons conbatedors que tenían ascut e lanse, e lur care era axí
1Par 29,1
mon fill, qui és ancara infant e tenra, e la obra és gran e la habitació no
1Par 7,25
Rapha e Rèceph e Tale, del qual Tèran nasch, 26 lo qual angendrà Laadon. E
1Par 3,15
Joannan, lo segon Joaquim, lo terçhs Sedesies, lo quart Seŀlum. 16
1Par 3,2
nasch de Abigalyl carmolinda, 2 lo terçs Absalon, qui nasch de Maachà, fila
1Par 1,26
Phàlec, Reú, 26 Seruch, Nachor, Tere, 27 Abram: aquest és Abraam. 28 Abram
1Par 1,51
e depuys no hy hac reys: duch de Termà, duch de Alvà, [*] 52 [*] duch de
1Par 4,10 benuyràs mi e axemplaràs los meus térmens e seràs ab mi e no volràs que
1Par 5,16
tots los lochs de Saron entrò als térmens seus. 17 E tots aquests fóran
1Par 6,66
Cahat, e fóran las ciutats en los térmens de aquels del trip de Efraÿm. 67 E
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1Par 5,23
de Manassès poseýan la terra dels termes de Basaan dentrò a Belcarmon, e
1Par 1,10 aquest comensà a éser poderós en la terra. 11 E Mesraym engendrà Ludín e
1Par 1,19
los dies de Fàlech fo depertida la terra [*]. 20 E Jectan angendrà Elmodach,
1Par 1,43
los reys qui fóran senyors de la terra de Edom, anans que hagesen reys los
1Par 1,45
Jobab, regnà per ell Huzan, de la terra dels cananeus. 46 E morí Huzan, e
1Par 1,46 de Bedap, qui destroví Median en la terra de Moab; e la sua ciutat hac nom
1Par 2,22
Jachir, e poseý XXIII ciutats en la terra de Galaad. 23 E Jesur pres Aram e
1Par 4,19
de Seyllà e d’Astamó, qui fo de la terra de Maquí. 20 E Simon engendrà Annon
1Par 4,40
fort bones pastures e bona terra e ampla e [*] abondosa, en la qual
1Par 4,41
de aquels que trobàran en aquella terra, e tots aquells qui aquí astaven e
1Par 5,9 a Nabó e Abelmeon. 9 E habità an la terra que és sol ixent, là on hom entra an
1Par 5,9
ço com ell havia molt bestiar en la terra de Galaad. 10 E com Saül era viu
1Par 5,10
-lurs totes lurs tendes e tota la terra tro a Galaad. 11 E los fils de Gad
1Par 5,11
habitaren an la lur regió, en la terra de Basan dentrò a Selchà. 12 E Joell
1Par 5,22
-ne molts e tolgéran-los tota la terra e habitàran e astegéran aquí dentrò
1Par 5,23
del trip de Manassès poseýan la terra dels termes de Basaan dentrò a
1Par 10,9
armes, ells lo tremeséran an lur terra per fer-lo soterrar, per ço que
1Par 11,4
los gebuseus, qui habitaven en la terra. 5 E aquells qui hi habitaven
1Par 16,14
los seus jutgamens són an tota la terra. 15 Remembreu’s perdurablament la
1Par 16,18
18 E dix: “Yo deré a tu la terra de Canan, cordell de la terra de la
1Par 16,18
tu la terra de Canan, cordell de la terra de la vostra haretat.” 19 Jatsia açò
1Par 16,23
los meus profetes.”» 23 «Cantats, terra, cantats a nostro Senyor, e
1Par 16,30
en la santa belesa. 30 Tota la terra sia moguda devant la sua care, cor
1Par 16,30
la sua care, cor ell fundà la terra que no·s mogés. 31 Alegren-se los
1Par 16,31
-se los cells e asbelesque’s la terra e dígan [*] les generacions: “Nostro
1Par 16,33
cor ell és vengut jutgar la terra.» 34 «Comfesats a nostro Senyor, cor
1Par 17,8
u dels pus grans qui són honrats en terra. 9 I he donat loch al meu pobla de
1Par 17,21 pobla de Israell? Una solla gent en terra, a la qual Déus anà per desliurar
1Par 17,21
ell, cor ell desliurà aquell de la terra de Agipta. 22 E tu has posat lo teu
1Par 19,2
e con ells fóran venguts en la terra dels fills de Amon, per ço que ells
1Par 19,3
tu per aspiyar e per sercar la tua terra? 4 Donchs, Hamon tunsurà lo cap e la
1Par 20,1
de la sua cavaleria e degostà la terra dels fills de Amon. E despuys anà e
1Par 21,12
o que III anys haurà fam en la tua terra, o tres mesos ancalseran tu los teus
1Par 21,12
pestilència e gran mort en la tua terra e que l’àngell de nostro Senyor
1Par 21,16
qui astava entra lo sell e la terra e tenia una aspasa e un coltel tret
1Par 21,16
primés nats caygéran anclinats an terra, i éran vestits de salicis. 17 E dix
1Par 21,21
a carrera de la era e anclinà’s an terra e adorà-lo. 22 E Daviu dix a ell:
1Par 22,2
tots los hòmens convertits de la terra de Israell fosen ajustats ensems. E
1Par 22,18
en les nostres mans, e que tota la terra és sotsmesa denant nostro Senyor e
1Par 27,26
sobre los leuradós qui leuraven la terra; 27 e Samaÿas de Romath era sobre
1Par 28,8
per ço que vós poseÿschats la bona terra e que lexets aquela als vostros
1Par 29,11
coses qui són en lo cell e an la terra són tuas. Senyor, lo regna és teu e
1Par 29,15
dies són axí com a onbra sobra terra e no hy ha neguna aturada. 16 O,
1Par 29,30
Israell o an tots los regnes de les terres.
1Par 2,13
Eliap, lo segon Aminedap, lo ters Saman, 14 lo quart Natanell, lo quint
1Par 8,1
e Asbaal fou lo segon, e Aam fo lo ters, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo quint.
1Par 8,39
Ullam e Hus lo segon e Elifalli lo ters. 40 E los fills de Ulam fóran molts e
1Par 12,9
príncep e Obdias lo segon, Aliap lo ters, 10 e Asiasmanà lo quart, Jeremies lo
1Par 23,19
Amarias fo lo segon; Jaell, lo ters; Jetran, lo quart. 20 Los fills de
1Par 24,23
és, Amasias, lo segon; Jasiell, lo ters; Zechinon, lo quart. 24 Lo fill de
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1Par 26,2
Yadiell fo lo segon, e Sabadias lo
1Par 26,4
e Josudap lo segon, e Joachà fo lo
1Par 26,11
fo lo segon, e Tabalias lo
1Par 27,5
era duch de la tersa compaya en lo
1Par 24,8
e la segona exí a Joell, 8 e la
1Par 25,10
a sos frares, qui éran XII; 10 e la
1Par 26,15
molt savi e molt discret, 15 e la
1Par 27,5
Joadès, lo prevera, era duch de la
1Par 6,32
e administraven devant la archa del
1Par 9,19
los vestimens del tebernacle del
1Par 9,21
de la porta del tebernacle del
1Par 29,19 guart los teus menements e els teus
1Par 16,35
gens, per ço que nós confesem al
1Par 17,21
21 E qual altra és axí com lo
1Par 17,22
de Agipta. 22 E tu has posat lo
1Par 17,24
E fé-ho axí com tu has dit. 24 Lo
1Par 17,25
a ell casa, e per açò lo
1Par 21,3
respòs: –Nostro Senyor crescha lo
1Par 21,17
la casa de mon para, e que lo
1Par 29,11
terra són tuas. Senyor, lo regna és
1Par 29,13 Déu, nós confesarem a tu e louam lo
1Par 29,16
que casa ne sia adificada al
1Par 29,17
aquestes coses a tu, e he vist lo
1Par 12,18 prínceps, e dix a Daviu: –Nós som
1Par 12,18
a tu, pau sia a tu, pau sia alls
1Par 16,35
sant nom e que·ns alegrem en los
1Par 17,8
tu anest, e yo he morts tots los
1Par 17,10
[*]. 10 [*] e humilié tots los
1Par 21,12
o tres mesos ancalseran tu los
1Par 29,19
mon fill, enaxí que ell guart los
1Par 29,19
ell guart los teus menements e els
1Par 29,19
e els teus testimonis e ells
1Par 11,23
una lance aytal com plagador de
1Par 20,5
del qual era axí gros com lis de
1Par 2,46 de Calefs, e anfentà Haram, Mosà e
1Par 6,77
del trip de Zebulon, Remonó,
1Par 1,36 Teman, Omer, Sephí, Jothan, Conès,
1Par 1,7 Chogotmà. 7 E Janan angenrà Elizà e
1Par 4,12 12 Esrom angendrà Betrafà e Phesè e
1Par 6,35
de Eliel; e Eliel, de Eteu; 35 e
1Par 6,49
lo holocaust sobre lo altar de la
1Par 14,1
ell havia. 14,Tit 1 Hiran, rey de
1Par 22,4
los sidonienchs e los hòmens de
1Par 1,5
e Maday, Janan e Tubal, Mòsoch,
1Par 11,45
fill de Semrí; e Jaasèn, frare de
1Par 23,17
hac altres fills, mas los fills de
1Par 24,21
E Jesias era príncep dels fills de
1Par 16,42
que cantasen ab trompa e que
1Par 13,10
Ozà e ferí a ell, per ço cor havia
1Par 16,22
los reys per ells. 22 “No ullats
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ters, e Jatanaell lo quart, 3 e Achilam fo
ters, e Sachar lo quart, e Natanel lo
ters, Zacarias lo quart; tots aquests
ters mes, e havia an la sua partida XXIIII
tersa, a Harim, e la quarta, a Seorim, 9 e
tersa, a Sacur e a sos fills e a sos
tersa part qui era devers mixjorn se
tersa compaya en lo ters mes, e havia an
testimoni dentrò que Salamó hach adificat
testimoni, ells e lurs compayes, qui
testimoni. 22 Tots aquests fóran alets en
testimonis e ells teus sacrificis, que él
teu sant nom e que·ns alegrem en los teus
teu pobla de Israell? Una solla gent en
teu pobla [*] perdurablament. E tu,
teu nom astiga e sia axelsat
teu serfs ha trobada fiance de pregar
teu pobla més an sent dobles que ara no
teu pobla no sia pas ferit. 18 E l’àngell
teu e tu ést sobra tots los prínceps. 12
teu nobla nom. 14 Qui són yo e qual és lo
teu sant nom, és de la tua mà e totes las
teu pobla qui és así atrobat oferir a tu
teus e yo, fill de Ysay, pau sia a tu, pau
teus valadors, cor lo Senyor ton Déu ajuda
teus dictats. 36 Beneÿt sia nostro Senyor
teus anemichs devant tu, e he fet a tu
teus anemichs. Donchs yo denuncie’t a tu
teus anemichs e tu fugiràs, o per cert III
teus menements e els teus testimonis e
teus testimonis e ells teus sacrificis,
teus sacrificis, que él los face tots e
texidor. Donchs él avallà a ell ab una
texidor. 6 E altra batalla esdevench an
Tezez. E Haram engendrà Joser. 47 Jadon
Thabor ab tots los lurs lochs. 78 E daylà
Thanà, Amaloch. 37 E Rahuel engendrà
Tharsis e Sichim e Dodanín. 8 E Cam
Thenà, qui fo para de la ciutat de Naàs.
Theu, de Sufa; e Sufa, de Achanà; e
timiama en tota la obra e en tot quant era
Tir, tremès sos misatges a Daviu e tremès
Tir havían agustats a Daviu. 5 E Daviu
Tiràs. 6 E Gòmer engenrà Asenech e Erifan
Toach; 46 e Eliell de Manín, e Jeribay, e
Tobià fóran molt fortment montiplicats. 18
Tobias. 22 E Ysaans e Salamoch [*]. 23 E
tocasen senbes e tots lenguatges de
tochada la archa de Déu, e axí ell morí
tochar los meus serfs e no us ulats
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1Par 4,29
29 e en Belaà e an Asòmoch e an
1Par 5,10
los agarrenchs e ausiéran-los e
1Par 5,22
Déus, e nefràran-ne molts e
1Par 21,8
yo he fet açò. Jo·t prech que tu
1Par 17,13
ell la mia misericòrdia, axí com la
1Par 7,1
1 Aquests fóran fills de Isachar:
1Par 7,2
e axí són IIII. 2 Los fills de
1Par 7,2
cognacions; e nonbràran del trip de
1Par 3,2
qui nasch de Maachà, fila de
1Par 21,24
ella vall, cor yo no la deg a tu
1Par 17,13
i ell serrà a mi an fil, e yo no
1Par 10,9
lo hagéran despullat e li hagéran
1Par 11,1 Habron, e digéran a Deviu: –Nós som
1Par 12,18
alls teus valadors, cor lo Senyor
1Par 17,2
–Tu fé totes les cosses qui són an
1Par 17,17
açò m’has parlat sobre la casa de
1Par 17,18 més fer com tu hages axí glorificat
1Par 17,23
aquella paraula que tu has dita a
1Par 17,25
Déu, has revellat a la orella de
1Par 17,26
Senyor, tu ést Déus e has perlat a
1Par 17,27 e has comensat a beneyr la casa de
1Par 19,3
a tu per aconortar tu per amor de
1Par 21,8
·t prech que tu tolges lo peccat de
1Par 22,11
tot bé e adifica la casa al Senyor
1Par 22,12
Israell e gordar la lix del Senyor
1Par 28,6
6 I ell ha dit a mi: “Salamó,
1Par 28,9
fill, sàpies e coneges lo Déu de
1Par 2,7
V. 7 E Zamrí engendrà Achor, qui
1Par 21,17
yo·t prech que la tua mà se
1Par 16,43
portés. 43 E tot lo pobla se’n
1Par 19,15
-se’n an la ciutat, e Joab se’n
1Par 20,3
fills de Amon. E depuys ell se’n
1Par 21,4
d’Israell, e despuys ell se’n
1Par 21,27
son coltell en sa beyna, i ell
1Par 12,19
faéran consell e faéran-lo’n
1Par 12,19
-lo’n tornar, cor dixéran: –Ell
1Par 4,22
prínceps en Moab, e aquels qui
1Par 21,27
Senyor menà a l’àngell que ell
1Par 19,5
e lurs cabells, e que lavors se’n
1Par 12,20
cap. 20 Donchs, com ell se’n fo
1Par 13,3
ells sían ajustats a nós, 3 e que
1Par 11,5
–Tu no antraràs sa. E Daviu pres la
1Par 11,7
de David. 7 E David habità an la
1Par 11,32
de Bacaron. 32 Los hòmens del
1Par 27,25
ciutats e an les viletes e an les
1Par 16,3 aytenbé a hòmens com a fembres, un
1Par 17,11 Senyor. 11 E com tu hauràs complits
1Par 17,11
complits tos dies que tu vatges a
1Par 17,11
sement aprés tu, la qual serrà de
1Par 21,3 és. Donchs, senyor meu, no són tots
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Tolach 30 e an Batuell e an Normàs e an
tolgéran-lurs totes lurs tendes e tota
tolgéran-los tota la terra e habitàran e
tolges lo peccat de ton serfs, cor yo he
tolgí a aquell qui fo anans de ell. 14 E
Tollà, Phuà, Jasup, Simaron, e axí són
Tollà fóran aquests: Ozí, Raphayà,
Tollà en los dies de Daviu XXII M DC, qui
Tolomeu, rey de Jesuri; lo quart Adonias,
tolra e depuys yo oferís [*] agradables
tolré a ell la mia misericòrdia, axí com
tolt lo cap e l’hagéran desgornit e li
ton os e te carn. 2 E hir e anans-deton Déu ajuda a tu. Donchs Daviu rabé
ton cor, cor nostro Senyor és ab tu. 3
ton serfs en lo temps qui és asdevenidor e
ton serfs David e hages ell conegut! 19
ton serfs e sobra la sua casa sia
ton serfs que tu adificarias a ell casa, e
ton serfs aquests ten grans benifets, 27 e
ton serfs, que ell sia tostemps denant tu,
ton para? E no·t penses pas que los seus
ton serfs, cor yo he obrat molt folament.
ton Déu, axí com ell ho ha parlat de tu.
ton Déu. 13 Ladonchs poràs tu profitar si
ton fill, adificarà a mi la mia casa e los
ton para e serveschas a ell de acabat cor
torbà Israel e peccà en ledronici de vet
torn contra mi e contra la casa de mon
tornà a la sua cassa, e Daviu beneý la sua
tornà an Jerusalem. 16 E com lo asiriench
tornà ab tot lo seu pobla en Jerusalem. 4
tornà en Jerusalem, 5 e donà a Deviu lo
tornà-l’hi. 28 Donchs mentinent que
tornar, cor dixéran: –Ell tornarà a Saüll,
tornarà a Saüll, son senyor, ab perill de
tornàran en Lèhem. Aquestes paraules són
tornàs son coltell en sa beyna, i ell
tornasen. 6 E com los fills de Emon
tornat an Sicalech, fusquéran a ell del
tornem a nós la archa de nostro Senyor
torra de Sion, la qual és la ciutat de
torra, e per ço fo ella apellada «ciutat
torrent de Gaas fóran Ab, Arabach e
torres. 26 E Ozií, fill de Chelup, era
tortell de pan e una part de carn de
tos dies que tu vatges a tos pares, jo
tos pares, jo susitaré la tua sement aprés
tos fills, e yo astabliré lo regna de
tos serfs? Per què vol lo meu senyor asò
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1Par 16,11
la sua virtut, querets la sua cara tostemps, 12 remembreu’s de les sues
1Par 17,27
la casa de ton serfs, que ell sia tostemps denant tu, cor pus tu, Senyor, la
1Par 29,18
cor, enaxí que aquesta pensa estia tostemps a la tua honor. 19 E dóna acabat
1Par 6,48
fóran levites, qui éran ordonats a tot lo ministeri del tebernacle de nostro
1Par 6,49
de la timiama en tota la obra e en tot quant era obs al sante sentorum, per
1Par 7,5
molts fills. 5 E los lurs frares e tot lur linatga de Ysachar éran molt forts
1Par 9,1
fills de Bengamín. 9,Tit 1 Donchs tot lo pobla de Israell [*] la suma de
1Par 9,26
IIII fills de Leví fou comenat tot lo nonbre dels portés, e éran sobra
1Par 10,13
ell no hu havia pas gordat; e part tot açò, ell havia demenat de consell a
1Par 11,1
a Daviu, fill de Isay. 11,Tit 1 E tot lo pobla de Israell se ajustà an
1Par 11,4 bocha de Samuel. 4 Donchs, David e tot lo pobla de Israel se n’anàran an
1Par 11,8
«ciutat de David». 8 I ell adificà tot antorn la ciutat de Ameŀló, e Joab
1Par 11,10
li agudàran a éser lo rey sobre tot Israell segons la paraula que él dix
1Par 12,38 per ço que fahesen Deviu rey sobre tot lo pobla de Ysrael. E totes las
1Par 12,38
cor, que Deviu fos fet rey sobre tot lo pobla de Israell. 39 E astegéran
1Par 12,40
e viy e olliy e bous e moltons a tot abastament, cor gran goix era a tot lo
1Par 12,40 tot abastament, cor gran goix era a tot lo pobla de Israell. 13,Tit 1 Daviu
1Par 13,4
axí fos fet, cor la paraula plach a tot lo pobla de Israell. 5 Donchs Daviu
1Par 13,5
de Israell. 5 Donchs Daviu ajustà tot lo pobla de Israell, de Sider e de
1Par 13,8
menàvan la carreta. 8 E Daviu e tot lo pobla jugaven denant nostro Senyor
1Par 14,8
que Daviu era untat en rey sobre tot lo pobla de Israell, tots vengéran per
1Par 15,3
3 E ell ajustà adonchs tot lo pobla de Israell en Jerusalem, per
1Par 16,36 Déus de Israell perdurablament.”» E tot lo pobla diga: «Amén», e canten a Déu
1Par 16,43
fills de Eyditum éser portés. 43 E tot lo pobla se’n tornà a la sua cassa, e
1Par 17,6
tebernacle, he astat an tendes 6 ab tot lo pobla de Israel. Donchs no parlé yo
1Par 18,14
féu. 14 Donchs Daviu regnà sobre tot lo pobla d’Israell, e féu jutgament e
1Par 18,14
e féu jutgament e justícia a tot lo pobla. 15 E Joab, fill de Servià,
1Par 19,6
feta injúria a Daviu, Hamon e tot l’altra pobla tremeséran mil tallens
1Par 19,10
ell alegí los pus forts hòmens de tot lo pobla de Israell e anà contra los
1Par 19,17
fou denunciat a Daviu, ell ajustà tot lo pobla de Israel e pasà lo flom
1Par 20,3
Amon. E depuys ell se’n tornà ab tot lo seu pobla en Jerusalem. 4 Aprés
1Par 21,4
E com Joab axí defora, environà tot lo pobla d’Israell, e despuys ell se
1Par 21,14
Senyor tremès pastilència sobra tot lo pobla de Israell e moríran del
1Par 21,23
–Prin-la e lo senyor rey meu face tot ço que a ell plàcia, e yo doneré a ell
1Par 21,23
sacrifici. Yo doneré volenter a tu tot açò. 24 E lo rey dix a ell: –Ja no
1Par 22,11
nostro Senyor sia ab tu e hages tot bé e adifica la casa al Senyor ton
1Par 23,29
alises e sobra la paella e sobre tot pes e sobra tota càrega. 30 E los
1Par 26,32
e sobra lo mix trip de Manasès en tot lo servey de Déu e del rey. 27,Tit 1
1Par 28,4
para, e [*] ha elet mi an rey sobre tot lo pobla de Ysrael. 5 E nostro Senyor
1Par 28,8 com fa huy.” 8 »Donchs ara, devant tot lo pobla, e ara com lo meu Déu ho ou,
1Par 28,12
havia perpensats e de les finestres tot antorn en los tresaurs de la casa de
1Par 29,21 tota la costuma que hom sol fer en tot Israel, molt largament. 22 E aquell
1Par 29,23
Daviu, son para, e a tots plach, e tot lo pobla de Israell obaiý a ell. 24 E
1Par 29,25 nostro Senyor axelsà Salomó sobre tot lo pobla de Israel e donà a aquell se
1Par 29,26
Daviu, fill de Ysay, regnà sobre tot lo pobla de Israel. 27 E los dies en
1Par 29,30 de Agaad lo veent, 30 e los fets de tot lo seu regna e de la sua forsa e del
1Par 29,9
per la mà de Jaiel de Gerson. 9 Tot lo pobla s’elegrà com ells prometían
1Par 4,27
seus no hagéran molts fills e tota la sua perentia no poch bastar al
1Par 5,7
de Rubèn. 7 E los seus frares e tota la perentia qui era nonbrada per
1Par 5,10
tolgéran-lurs totes lurs tendes e tota la terra tro a Galaad. 11 E los fils
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1Par 5,21
an ell. 21 E preséran an ells e tota lur roba e·ls camells, qui éran V
1Par 5,22
-ne molts e tolgéran-los tota la terra e habitàran e astegéran aquí
1Par 6,49
sobre lo altar de la timiama en tota la obra e en tot quant era obs al
1Par 10,6
6 Donchs Saüll e tres fills seus e tota se conpaya morí ansems. 7 E, com los
1Par 11,8
la ciutat de Ameŀló, e Joab bastí tota la altra part de la ciutat. 9 E David
1Par 13,2
e ab tots sos prínceps, 2 e dix a tota la compaya dells fills de Israell:
1Par 13,4
requesim an lo temps de Saüll. 4 E tota la moltitut respòs que axí fos fet,
1Par 13,8
denant nostro Senyor Déus en tota lur virtut en cans e an rautes e an
1Par 16,14
Déu, los seus jutgamens són an tota la terra. 15 Remembreu’s
1Par 17,5
en aquest die de huy, anans en tota horra, mudats los lochs del
1Par 17,19 conegut! 19 Senyor, [*] tu has feta tota aquesta granesa e has volgut que
1Par 18,9
hach oyit que Daviu havia vensuda tota la host de Adàdag, rey de Sobà, 10
1Par 18,15
E Joab, fill de Servià, era sobra tota la sua host príncep. E Josefat, fill
1Par 19,8
hac açò oyit, él hi tramès Joab ab tota la host dels forts hòmens. 9 E los
1Par 19,11
contra los sirihenchs, 11 e liurà tota la altra part del pobla desots la mà
1Par 22,15
molt savis de totes arts per fer tota obra 16 en aur e an argent e an aram
1Par 22,18 anemichs en les nostres mans, e que tota la terra és sotsmesa denant nostro
1Par 23,29
la paella e sobre tot pes e sobra tota càrega. 30 E los fills de Leví estían
1Par 27,34
e Abiatar. E Joab era príncep de tota la host del rey. 28,Tit 1 Donchs
1Par 28,4
Déus de Israell ha mi alet de tota la casa de mon para, per ço que yo
1Par 28,20
tu dentrò que tu hages acabade tota la obra del servey de la casa de
1Par 28,21
preveras e dels fills de Leví en tota la obra del servey de la casa de
1Par 29,1
29,Tit 1 Lo rey Daviu parlà a tota la multitut e dix: –Nostro Senyor ha
1Par 29,10
10 E beneý nostro Senyor devant tota la moltitut e dix: –Beneÿt ést tu,
1Par 29,16
aturada. 16 O, Senyor nostro Déu, tota aquesta abundància que nós havem
1Par 29,20 despeses. 20 Donchs Daviu menà a tota la moltitut e dix: –Beneÿts lo Senyor
1Par 29,20
lo Senyor nostro Déu. Donchs tota la moltitut beneý lo Senyor, Déu de
1Par 29,21
anyells ab lurs sacrificamens e ab tota la costuma que hom sol fer en tot
1Par 16,30
Senyor en la santa belesa. 30 Tota la terra sia moguda devant la sua
1Par 5,10
e ausiéran-los e tolgéran-lurs totes lurs tendes e tota la terra tro a
1Par 6,60
lochs, Anatoth ab los seus lochs; e totes aquestes ciutats fóran XIII, qui
1Par 9,31
fill de Corè, era prebost de totes les coses qui éran frites en paeles.
1Par 12,38
rey sobre tot lo pobla de Ysrael. E totes las romenilles de Israel éran de un
1Par 13,2
nostros frares qui són romasos en totes las regions de Israell e als
1Par 13,14 nostro Senyor beneý la sua cassa e totes les coses que ell havia. 14,Tit 1
1Par 14,17 E lo nom de Daviu fo aspandit per totes las regions, e nostro Senyor féu ell
1Par 16,32
planea, alegren-se los camps, e totes les coses qui són an aquells. 33
1Par 16,40
a matí e a vespre, segons totes las cosas qui són ascrites en la lig
1Par 17,2
2 E Natan dix a Deviu: –Tu fé totes les cosses qui són an ton cor, cor
1Par 17,15
[*] perdurablement.’ ” 15 Segons totes aquestes paraules e segons aquesta
1Par 17,19
aquesta granesa e has volgut que totes aquestes meravelles fosen conegudes.
1Par 18,6
E nostro Senyor ajudà a aquell en totes les coses que ell feya. 7 E Daviu
1Par 18,13
E nostro Senyor salvà Daviu en totes les coses que ell féu. 14 Donchs
1Par 20,3
mix e tresinats. Axí ho féu Deviu a totes las ciutats dels fills de Amon. E
1Par 21,12
aucia los fills de Israell en totes lurs ciutats. Donchs, veges qual
1Par 21,13 a tu.” 13 E Daviu dix a Gaad: –De totes parts són a mi angoxes e ma premen,
1Par 22,5
aytall que ella sia nomenada en totes les regions. Donchs, yo aperaleré
1Par 22,5
les regions. Donchs, yo aperaleré totes les coses anans de la mia mort. [*]
1Par 22,14
Yo he aparalats futs e péras a totes les tuas despeses. 15 E tu has molts
1Par 22,15
e altres mestres molt savis de totes arts per fer tota obra 16 en aur e
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1Par 22,18 és ab nós e ha donat a nós repòs de
1Par 23,28
purificació e an lo sentuari e an
1Par 24,6
E descrisch una casa qui era sobra
1Par 26,30
Jordà, de la part devers ponent, en
1Par 28,2
de nostro Déu. E yo he aparalades
1Par 28,13
preveras e dels fills de Leví en
1Par 28,19
ascrites, per ço que yo antenés
1Par 29,2
a homa, mas a Déu. 2 E yo ab
1Par 29,2
ab totes mes forses he aparalades
1Par 29,2
e pedres de diverses colors, e
1Par 29,5
e là on haurà obra de argent, que
1Par 29,11
e la victòria. A tu sia lauor. E
1Par 29,12
és tua, tu has senyoria sobre
1Par 29,12 la tua mà és granea e manement de
1Par 29,14 pobla que nós puscam a tu prometra
1Par 29,16
al teu sant nom, és de la tua mà e
1Par 29,17
la simplea de mon cor, he ofertes
1Par 26,28
la vaxella de nostro Senyor. 28
1Par 28,19
la amistance de nostro Senyor. 19
1Par 29,14 a tu prometra totes aquestes coses?
1Par 4,9
emperò fo millor e pus nobla que
1Par 4,33
e axí són V ciutats. 33 E hagéran
1Par 4,41
rey de Judà, e destrovíran
1Par 4,41
que trobàran en aquella terra, e
1Par 4,43
Jezí, 43 e destrovíran e auciéran
1Par 5,2
2 Emperò Judas era molt pus fort de
1Par 5,16
an Basan e an los carrés lurs e an
1Par 5,17
Saron entrò als térmens seus. 17 E
1Par 5,18 XLIIII mília DDCC LX hòmens, qui
1Par 6,70
del trip de Manasès, [*] Helan ab
1Par 6,73 e Daberith, [*] 73 Armoth e Anem ab
1Par 6,75
Abdon [*], 75 Hachac, Rodop ab
1Par 6,76 és an Galilea, Hamon, Cariacarim ab
1Par 6,77 trip de Zebulon, Remonó, Thabor ab
1Par 6,80-81 e Mifalath [*]. 80 [*] 80-81 [*] ab
1Par 7,2
los dies de Daviu XXII M DC, qui
1Par 7,11
Jochtan e Tarsís e Tarsat: 11
1Par 9,28
qui gordaven los vaxells, cor
1Par 11,3
príncep sobra aquel.” 3 Donchs
1Par 11,20
i ell era lo pus anomenat entra
1Par 12,1
fugia ancara a Saüll, fill de Cis;
1Par 12,15
de créxer sobre las suas ribes, e
1Par 12,21
a Daviu contra los ladres, cor
1Par 12,31 de Manasès n’hi hach XVIII mília,
1Par 12,32 hòmens molt savis e sabien conèxer
1Par 13,1
e ab los conestables e ab
1Par 13,2 nostro Senyor Déus, nós tremetam a
1Par 14,8
rey sobre tot lo pobla de Israell,
1Par 14,13
vengéran los feristeus e fóran
1Par 14,17
Senyor féu ell éser tamut sobra

SEVILLA: 1PAR

totes parts e ha liurats tots nostros
totes les obres del servey del templa de
totes les altres dels fills de Aleatzar, e
totes les obres de nostro Senyor e an lo
totes las coses qui hi són nesesàries per
totes les obres de la casa de nostro
totes les obres de l’axemplar.» 20 E
totes mes forses he aparalades totes las
totes las despeses de la casa de mon Déu,
totes péres precioses e moltes pedres de
totes las obres qui seran aquí sían fetes
totes las coses qui són en lo cell e an la
totes les coses, virtut e poder són an la
totes coses. 13 Donchs, Senyor nostro Déu,
totes aquestes coses? Totes aquestes coses
totes las coses són tues. 17 Senyor Déus,
totes aquestes coses a tu, e he vist lo
Totes aquestes coses santifichà Samuel lo
«Totes aquestes coses desús dites, eles
Totes aquestes coses són tuas e nós havem
tots sos frares, e la sua mara apelà-lo
tots los carrés de aquestes villes engir e
tots los tebernacles de aquels que
tots aquells qui aquí astaven e astans
tots aquels qui aquí éran romasos, qui
tots sos germans, e isquéran de ell molts
tots los lochs de Saron entrò als térmens
tots aquests fóran nonbrats en los dies de
tots axían a batalla, 19 e geregaven
tots los lurs lochs, ço és a seber, a
tots los lochs de aquests. 74 E del trip
tots los lurs lochs. 76 E del trip de
tots los lurs lochs. 77 E als fills de
tots los lurs lochs. 78 E daylà detràs
tots los lurs lochs. 7,Tit 1 Aquests
tots éran hòmens forts. 3 Aquests foren
tots aquests fóran fills de Jadiel, i éran
tots los vaxells éran guardats per nonbre
tots los prínceps e primers nats del pobla
tots 21 e era lo pus nobla príncep [*],
tots ells éran molt forts hòmens e nobles
tots aquests qui fusquéran, qui éran an la
tots éran hòmens molt forts e fóran fets
tots per lurs noms, e vengéran per açò que
tots los temps e manaven qualque cosa los
tots sos prínceps, 2 e dix a tota la
tots nostros frares qui són romasos en
tots vengéran per querer ell e, con ell
tots ascampats en una val. 14 E Daviu
tots los regnes. 15,Tit 1 Daviu féu cases
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1Par 15,25
de la archa. 25 Donchs Daviu e
1Par 15,27
portava astolla e una butsina, e
1Par 16,3 nom de nostro Senyor, 3 e departí a
1Par 16,24
a les gens la sua glòria, a
1Par 16,25 e molt loable, e aspeventabla sobre
1Par 16,37 archa de nostro Senyor contínuament
1Par 16,41 41 E aprés él, Heman e Ydicun e a
1Par 16,42
ab trompa e que tocasen senbes e
1Par 17,8
loch tu anest, e yo he morts
1Par 17,10
de Israell [*]. 10 [*] e humilié
1Par 17,17
e has mi fet esgardabla sobra
1Par 17,20
a tu, e no és altre Déu sinó tu, de
1Par 18,4 e XX mília hòmens a peu, e asgarrà
1Par 18,11 rey Daviu consegrà a nostro Senyor
1Par 20,3
de clavells per rall, que
1Par 20,6
VI dits en cascuna mà, ço és, antra
1Par 21,3
no és. Donchs, senyor meu, no són
1Par 22,2
pobla de Israell. 2 E ell menà que
1Par 22,9
reposat, cor yo feré aquell reposar
1Par 22,9
de pau, e yo li deré pau e repòs
1Par 22,17 serà ab tu. 17 Donchs Daviu menà a
1Par 22,18
repòs de totes parts e ha liurats
1Par 23,2
lo pobla de Israell, 2 e ajustà
1Par 23,24
per lur orda e per lo nonbra de
1Par 23,26
d’equí avant lo tebernacle ne
1Par 24,6
una altra casa que havia desots si
1Par 24,31 menors com los magós sort departia
1Par 25,7
de nostro Senyor, ço és a seber,
1Par 26,11
lo ters, Zacarias lo quart;
1Par 26,12 fóran departits an portés que fosen
1Par 27,3
era dels fils de Fares e príncep de
1Par 28,1
rey. 28,Tit 1 Donchs Daviu apellà
1Par 28,1
lurs fills ab lurs misatges e
1Par 28,8
Déu ho ou, vós gordats e ascrutats
1Par 28,9
cor nostro Senyor ansercha e sab
1Par 28,9
e sab tots los cors e antén
1Par 28,12
e de la casa de median 12 e de
1Par 28,13
de la casa de nostro Senyor e an
1Par 28,21
los prínceps com lo pobla a fer
1Par 29,8
de aram e C mília de ferra. 8 E
1Par 29,11
lo regna és teu e tu ést sobra
1Par 29,19
teus sacrificis, que él los face
1Par 29,20
de lurs pares, e anclinàran-se
1Par 29,23
com a rey per Daviu, son para, e a
1Par 29,24
pobla de Israell obaiý a ell. 24 E
1Par 29,24
a ell. 24 E tots los prínceps e
1Par 29,24
los prínceps e tots los poderosos e
1Par 29,30
desots ell, o en Israell o an
1Par 1,33
Ephac, Èfer, Henoch, [*] Aldaà.
1Par 7,8 Germoth, Abià e Amathoth e Almetan.

SEVILLA: 1PAR

tots los primers nats del pobla de Israell
tots los lavites, qui aportàvan la archa,
tots, aytenbé a hòmens com a fembres, un
tots los pobles les sues meravellas, 25
tots los déus. 26 Tots los déus dels
tots dies, cascú per son die. 38 E astablí
tots los altres alets, cascú per son nom,
tots lenguatges de asturments a cantar a
tots los teus anemichs devant tu, e he fet
tots los teus anemichs. Donchs yo denuncie
tots los hòmens, Senyor Déus. 18 Què pot
tots aquells que nós havem oyits de les
tots los cavalls de les carretes, dels
tots los vaxells de l’aur e de l’argent
tots fosen trenchats per mix e tresinats.
tots ansems n’havia XXIIII. E aquell era
tots tos serfs? Per què vol lo meu senyor
tots los hòmens convertits de la terra de
tots sos anemichs qui li seran antorn, e
tots los jorns de la sua vida. 10 E ell
tots los prínceps de Ysraell que ells
tots nostros anemichs en les nostres mans,
tots los prínceps [*] e los preveres e los
tots los caps qui fèyan les obres del
tots los seus vaxells e a ministrar. 27
tots los altros fills de Ytamar. 7 La
tots agualment. 25,Tit 1 Donchs Daviu e
tots los mestres, CC LXXXVIII. 8 E ells
tots aquests fóran fills e frares de Hozà,
tots prínceps de les guardes, qui
tots los prínceps de la host en lo primer
tots los prínceps de Israell e los duchs
tots los poderosos e los molt forts qui
tots los menements de nostro Senyor Déus,
tots los cors e antén tots los pensaments
tots los pensaments de las pensas. Si tu
tots los palaus que él se havia perpensats
tots los vaxells del templa de nostro
tots los meus menements. 29,Tit 1 Lo rey
tots aquells als quals fóran trobades
tots los prínceps. 12 Les riqueses són
tots e que adifich la casa de la qual yo
tots e ahoraren Déu e depuys lo rey. 21 E
tots plach, e tot lo pobla de Israell
tots los prínceps e tots los poderosos e
tots los poderosos e tots los fills del
tots los fills del rey Daviu donàran lur
tots los regnes de les terres.
Tots aquests són fills de Secutà. 34 Abram
Tots aquests fóran fills de Bècher. 9 E
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1Par 7,40
foren Oret e Hanzell e Rezià. 40
1Par 8,38
Ysmaell, Sarià, Obdià, Hanan.
1Par 8,40
fills e nebots entrò a C L mília.
1Par 9,9 per lurs compayes. Fóran DCCCC LVI.
1Par 9,22
del tebernacle del testimoni. 22
1Par 12,32 fóran CC prínceps ab lurs hòmens.
1Par 12,38
fóran C XX mília hòmens. 38
1Par 15,28
de lin qui ha nom effot. 28
1Par 16,26
sobre tots los déus. 26
1Par 25,5
Moloti, Etir e Masioth. 5
1Par 25,6
Heman XIIII fills e tres filles. 6
1Par 26,8
molt forts, so és, Eú e Sanisias. 8
1Par 26,28
de Ner, e Joab, fill de Servià.
1Par 27,31 Jasís de Agaren era sobra los bous.
1Par 18,9
e los vaxells d’aram. 9 E com
1Par 18,10
e vensut Adàdag, cor lo rey
1Par 19,2 para féu a mi misericòrdia. E Daviu
1Par 19,5
hagéran açò fet a seber a Daviu, él
1Par 19,8
8 E com Daviu hac açò oyit, él hi
1Par 19,16
per los fills de Israell, ell
1Par 21,15 mília persones. 15 E nostro Senyor
1Par 6,58
qui hi éran de prop, 58 Jèter e
1Par 6,15 Josadech. 15 Et, com nostro Senyor
1Par 8,7
7 Noaman e Achar e Gerrà. Aquest
1Par 28,17
pes entra la u lehó e l’altra. E
1Par 10,4
-lo. 4 E Saül dix a son ascuder:
1Par 14,1
havia. 14,Tit 1 Hiran, rey de Tir,
1Par 14,1
Tir, tremès sos misatges a Daviu e
1Par 18,10 host de Adàdag, rey de Sobà, 10 ell
1Par 21,12
respondré yo a·quell qui m’ha
1Par 21,14 hòmens. 14 Donchs nostro Senyor
1Par 10,9
hagéran levades les armes, ells lo
1Par 19,6
a Daviu, Hamon e tot l’altra pobla
1Par 19,3 cuydes que per aventura Daviu hage
1Par 13,2
bé ix de nostro Senyor Déus, nós
1Par 9,24
ço és, a levant e a ponent e a
1Par 26,14 a Samaÿas, e la sort qui era devers
1Par 20,3
clavells per rall, que tots fosen
1Par 5,22
e astegéran aquí dentrò a la
1Par 12,23
ell era an Habron, per ço que ells
1Par 9,1
reys de Ysraell e de Judà, e foren
1Par 2,3
Gat, Aser. 3 Judes angenrà
1Par 3,23
Sodechias, Etrincham, e són
1Par 7,6
éran Bela e Bèther e Jadiel, los
1Par 10,6
e axí ell morí. 6 Donchs Saüll e
1Par 11,12
son avonclo Eatoch, qui era entre
1Par 11,19
·n volch boura. E açò fahéran los
1Par 11,20
frare de Joab, era príncep dels
1Par 11,21 emperò ell no era vengut entrò alls
1Par 11,24 Yoadè, qui era lo pus nomenat entre

SEVILLA: 1PAR

Tots aquests foren fills de Aser e fóran
Tots aquests fóran fills de Asaell. 39 Los
Tots aquests fóran fills de Bengamín.
Tots aquests fóran prínceps per lurs
Tots aquests fóran alets en portés per
Tots los altros trips los lurs consells
Tots aquests hòmens éran conbatadors e
Tots los fills de Leví, qui aportaven la
Tots los déus dels pobles són falses
Tots aquests fóran fills de Heman, qui
Tots aquests fóran sots la mà de lur para
Tots aquests fóran dels fils de Obedom;
Tots aquests santificàran aquestes coses
Tots aquests fóran prínceps de la riquesa
Tou, lo rey de Hemath, hach oyit que Daviu
Tou era anamich de Adàdag. 11 E lo rey
tramès a él sos misatges per aconortar a
tramès a ells socors, cor ells havían
tramès Joab ab tota la host dels forts
tramès sos misatges e féu venir los
tramès son àngell an Jerusalem, per ço que
Tramó, ab los seus masos e ab les sues
transmudà per las mans de Nabuchadenasor
transmudà aquells, e angenrà Ozà e Abiüd.
·trasí ell donà a ell diversos pes de
–Tre te aspasa e ausiu-me, per ço que
tremès sos misatges a Daviu e tremès a ell
tremès a ell fusts de cedres e maestres de
tremès Aram, son fill, all rey Daviu, que
tremès a tu.” 13 E Daviu dix a Gaad: –De
tremès pastilència sobra tot lo pobla de
tremeséran an lur terra per fer-lo
tremeséran mil tallens d’ergent per logar
tremesos aquets misatges a tu per
tremetam a tots nostros frares qui són
tremuntana e a mixjorn. 25 E lurs frares
tremuntana se asdevench a Zacarias, son
trenchats per mix e tresinats. Axí ho féu
trensmigració. 23 E los fills de la meytat
trensportasen lo regna de Saüll an ell,
trensportats en Babilònia per lur peccat.
tres fills de la filla de Sue cananita, so
tres. 24 Elionaqui angenrà Courà, Eliap,
tres. 7 Fills de Bella éran Escom e Ozí e
tres fills seus e tota se conpaya morí
tres hòmens poderosos. 13 E aquest fou an
tres hòmens molt forts. 20 Abisay, frare
tres, i ell levà la sua lance contra CCC
tres [*]. 22 E Beneniab, fill de Johadè,
tres molt forts. 25 I ell era lo primer
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1Par 11,25 XXX, emperò ell no era vengut entre tres, e Daviu posà aquell a la sua orella.
1Par 12,39
39 E astegéran aquí ab Daviu per tres dies, e mengàran e begéran, cor lus
1Par 13,14 casa de Obededon de Geth 14 [*] per tres mesos, e nostro Senyor beneý la sua
1Par 21,10
diu açò: ‘Yo do a tu lesta de tres coses, tu alix de aquestes tres
1Par 21,10
de tres coses, tu alix de aquestes tres aquella que tu volràs que yo face a
1Par 21,11 –Nostro Senyor diu açò: “Tu alig de tres coses la una, aquella que volràs: 12
1Par 21,12
anys haurà fam en la tua terra, o tres mesos ancalseran tu los teus anemichs
1Par 23,8
Jadiell e Serram e Joell, aquests tres. 9 Fóran fills de Semeý e fóran
1Par 23,9
Josiell e Arram; aquests tres fóran prínceps de les compayas de
1Par 25,5
E Déus donà a Heman XIIII fills e tres filles. 6 Tots aquests fóran sots la
1Par 29,8
preciosas, ells les donàran en lo tresaur de [*] nostro Senyor per la mà de
1Par 26,22
Zacrí e Joell, son frara, sobra los tresaurs de la casa de nostro Senyor, 23 e
1Par 28,12
de les finestres tot antorn en los tresaurs de la casa de nostro Senyor e an
1Par 27,25 ascrits del rey Daviu. 25 Sobre los tresaus del rey fo Asmoth, fill de Adiel,
1Par 27,25
fill de Ozias, era sobre aquels tresaus qui éran an les ciutats e an les
1Par 28,12
la casa de nostro Senyor e an los tresaus dels sants. 13 E donà a ell la
1Par 20,3
que tots fosen trenchats per mix e tresinats. Axí ho féu Deviu a totes las
1Par 26,24
Gerson, fill de Musi, era [*] del tresor. 25 E son frara Aliàtzer, qui hac
1Par 9,26
ells e gordaven las finestres e los tresors de la casa de nostro Senyor, 27
1Par 10,13
sos peccats, per ço cor él havia trespesats los menements de nostro Senyor,
1Par 26,20
Merarí. 20 E Echias era sobra los tressaus de la casa de nostro Senyor e
1Par 26,26
e sos frares fóran sobra los tressòs de ells [*], los quals santifichà
1Par 21,16
e tenia una aspasa e un coltel tret en sa mà, e tenia’l girat contra
1Par 12,2
hòmens e nobles conbatedors, 2 e trèyan ab archs e gitaven péres ab fones
1Par 12,2
péres ab fones ab cascuna mà e treyien sagetes. Dells frares de Saüll,
1Par 23,13
fóran Aron e Moysès. E Aron fou triat per servir en los sans dels sans, so
1Par 5,6
’n menà catiu, e fo príncep en lo trip de Rubèn. 7 E los seus frares e tota
1Par 5,18
Gad e los hòmens de la meytat dell trip de Manassès, qui éran batalés e
1Par 5,23
23 E los fills de la meytat del trip de Manassès poseýan la terra dels
1Par 5,26
e pres Rubèn e Gad e la meytat del trip de Manasès, e menà’ls en Elà e an
1Par 6,60
seus lochs, 59 [*]. 60 E delà el trip de Bengamín [*] ab los seus lochs,
1Par 6,61
X u ciutats de la meytat del trip de Manasès, 62 e als fills de Gerson,
1Par 6,62
lurs perentias e cognacions, del trip de Ysachar e del trip de Aser e del
1Par 6,62
del trip de Ysachar e del trip de Aser e del trip de Naptalín e del
1Par 6,62
de Ysachar e del trip de Aser e del trip de Naptalín e del trip de Manesès en
1Par 6,62
Aser e del trip de Naptalín e del trip de Manesès en Basan XIII ciutats. 63
1Par 6,63
sues perentias e cognacions, del trip de Rubèn e del trip de Agaad e del
1Par 6,63
cognacions, del trip de Rubèn e del trip de Agaad e del trip de Sebulon
1Par 6,63
de Rubèn e del trip de Agaad e del trip de Sebulon donàran [*] XII ciutats.
1Par 6,65
e donàran per sort dels fills del trip de Judà e del trip dels fills de
1Par 6,65
dels fills del trip de Judà e del trip dels fills de Simeon e del trip dels
1Par 6,65
del trip dels fills de Simeon e del trip dels fills de Bengamín ciutats, les
1Par 6,66
en los térmens de aquels del trip de Efraÿm. 67 E donàran a ells
1Par 6,69
Becaron ab los lurs lochs; 69 e del trip de Dan, Heltece, Bechor, Helan,
1Par 6,70
lurs lochs. 70 E de la meytat del trip de Manasès, [*] Helan ab tots los
1Par 6,71
de la cognació de la meytat del trip de Manasès, Gaulon, qui és an Basan,
1Par 6,72
ab los lurs lochs. 72 E del trip de Yssacar, Chades e Daberith, [*] 73
1Par 6,74
tots los lochs de aquests. 74 E del trip de Aser, Masal, Abdon [*], 75 Hachac,
1Par 6,76
ab tots los lurs lochs. 76 E del trip de Naptalín, Cedes qui és an Galilea,
1Par 6,77
de Merarí qui éran romasos del trip de Zebulon, Remonó, Thabor ab tots
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1Par 6,78
Jordà qui és anvers orient, delà al trip de Rubèn, Bòzor e Jasa [*] 79 e
1Par 7,2
lurs cognacions; e nonbràran del trip de Tollà en los dies de Daviu XXII M
1Par 12,19
prínceps de la compaya. 19 E del trip de Manasès fugíran e vengéran a Daviu
1Par 12,20
an Sicalech, fusquéran a ell del trip de Manasès Ednàs e Jozebelat e
1Par 12,31
en lur linatga. 31 E del mix trip de Manasès n’hi hach XVIII mília,
1Par 12,37
e de Gat e de la mitga part del trip de Manasès, de aquells qui éran savis
1Par 23,14 home de Déu, fóran nonbrats an lo trip de Leví. 15 Los fills de Moysès fóran
1Par 26,32
los fills de Gaad e sobra lo mix trip de Manasès en tot lo servey de Déu e
1Par 27,20
Ozee, fill de Ozazín; sobre lo mix trip de Manasès era príncep Joell, fill de
1Par 27,21 fill de Fadaÿas; 21 e sobre los mix trip de Manasès en Galaad era príncep
1Par 28,4
e ha alets prínceps del trip de Judà, e ha aleta de la casa de
1Par 12,32
ab lurs hòmens. Tots los altros trips los lurs consells faéran. 33 Los
1Par 27,16 XXIIII mília hòmens. 16 Sobre los trips de Israel, ço és a seber, sobra los
1Par 28,1
de Israell e los duchs dels trips e los prebots de les compayes, los
1Par 29,6 de les compayes e los pròmens dels trips de Israel, los conestables e los
1Par 13,11
nostro Senyor. 11 E lavòs fo molt trist Daviu, per ço cor nostro Senyor
1Par 4,41
astaven e astans fóran destroÿts tro al dia de huy. E puys habitàran ells
1Par 5,10
totes lurs tendes e tota la terra tro a Galaad. 11 E los fils de Gad
1Par 5,26
lo flum de Gozan, e an aquí astan tro al die de huy. 6,Tit 1 Los fills de
1Par 15,29
de nostro Senyor fo vengude tro an la ciutat de Daviu, Nicoll, filla
1Par 20,2 la corrona a Melchom de son cap, e trobà an aquella lo pes de un talent de or
1Par 17,25
ell casa, e per açò lo teu serfs ha trobada fiance de pregar denant tu. 26
1Par 29,8
8 E tots aquells als quals fóran trobades pedres preciosas, ells les
1Par 4,41
tots los tebernacles de aquels que trobàran en aquella terra, e tots aquells
1Par 28,9
pensas. Si tu serchas a él, tu·l trobaràs, mas si tu desempares aquell, ell
1Par 21,5
és, dels fills d’Israell). E fou trobat per nonbre de mill mília e C mília
1Par 23,3
de XX anys an amunt, e fóran trobats XXVIII mília hòmens. 4 E de
1Par 16,6 preveres, al cantar contínuament ab trompa devant l’archa de la amistance de
1Par 16,42
Heman e Editum que cantasen ab trompa e que tocasen senbes e tots
1Par 13,8
e tenborets e an cenbes e an tronpes. 9 E con ells fóran venguts a la
1Par 15,24
e Elèzer, preveras, cantaven ab tronpes devant la archa de nostro Senyor,
1Par 15,28
alegria, e ab so de butsines e de tronpes, e ab so [*] de arpes e de rautes.
1Par 10,4
no volch fer açò, cor ell era trop aspeventat per pahor. Donchs Saül
1Par 12,8
en lo desert, hòmens molt forts e trop bons conbatedors que tenían ascut e
1Par 12,30
n’hi hach XX mília DCCC i éran trop forts hòmens e anomenats en lur
1Par 21,8
dix a nostro Senyor: –Yo he peccat trop règeument, com yo he fet açò. Jo·t
1Par 21,30
cor ell era astat aspeventat de trop gran pahor, cor él veé lo coltell de
1Par 20,3
pasar sobre ells serres e limes e trulls de clavells, clavellats de clavells
1Par 11,2
encara sobre lo pobla de Israel, tu eras aquel qui manaves e remenaves lo
1Par 11,2
de Israel. E nostro Senyor dix a tu: “Tu pexeràs lo meu pobla de Israel e
1Par 11,2
pexeràs lo meu pobla de Israel e tu seràs príncep sobra aquel.” 3 Donchs
1Par 12,18
teus e yo, fill de Ysay, pau sia a tu, pau sia a tu, pau sia alls teus
1Par 12,18
de Ysay, pau sia a tu, pau sia a tu, pau sia alls teus valadors, cor lo
1Par 12,18
cor lo Senyor ton Déu ajuda a tu. Donchs Daviu rabé aquells e féu-los
1Par 14,10
yo contra los feristeus e liureràs tu aquells an la mia mà? E nostro Senyor
1Par 14,15
part devers los parers. 15 E, com tu oyiràs lo so de aquell qui irà en la
1Par 14,15
de los parers, e ladonchs tu axiràs a la batalla, cor Déus és axit
1Par 16,18
covinensa. 18 E dix: “Yo deré a tu la terra de Canan, cordell de la terra
1Par 17,2
an ton cor, cor nostro Senyor és ab tu. 3 Donchs nostro Senyor parlà aquela
1Par 17,6
pobla, e yo dixí a ell: ‘Per què tu no has edificada a mi cassa de cedre?’
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a mi cassa de cedre?’ ” 7 Donchs
de les compayas diu açò: ‘Yo presí
compayas diu açò: ‘Yo presí tu con
lo bestiar en les pastures que
meu pobla de Israell, 8 e yo fuy ab
8 e yo fuy ab tu en qualque loch
morts tots los teus anemichs devant
teus anemichs devant tu, e he fet a
anemichs. Donchs yo denuncie’t a
yo denuncie’t a tu que adificarà a
tu una casa nostro Senyor. 11 E com
com tu hauràs complits tos dies que
jo susitaré la tua sement aprés
són yo, qual és la mia casa, que
asò has vist éser pocha cosa devant
Déus. 18 Què pot Daviu més fer com
e hages ell conegut! 19 Senyor, [*]
O, Senyor, no és nul hom senblant a
a tu, e no és altre Déu sinó
aquell de la terra de Agipta. 22 E
lo teu pobla [*] perdurablament. E
Senyor Déus, aquella paraula que
perdurablament. E fé-ho axí com
son serfs, astà devant ell.” 25 Cor
a la orella de ton serfs que
ha trobada fiance de pregar denant
denant tu. 26 Donchs, Senyor,
serfs, que ell sia tostemps denant
ell sia tostemps denant tu, cor pus
hage tremesos aquets misatges a
aquets misatges a tu per aconortar
los seus servens són sa venguts a
dix: –Si los sirienchs vensen a mi,
e si los fills de Amon sobren a
de Amon sobren a tu, yo seré a
com yo he fet açò. Jo·t prech que
“Nostro Senyor diu açò: ‘Yo do a
‘Yo do a tu lesta de tres coses,
alix de aquestes tres aquella que
tua terra, o tres mesos ancalseran
ancalseran tu los teus anemichs e
yo a·quell qui m’ha tremès a
a nostro Senyor, anaxí anperò que
fer sacrifici. Yo doneré volenter a
com ella vall, cor yo no la deg a
fetes moltes batalles, e per açò
adificar la casa al meu nom, car
mi. 9 Mas lo fill qui nexerà de
mon fill, nostro Senyor sia ab
Déu, axí com ell ho ha parlat de

SEVILLA: 1PAR

tu parleràs axí ara a Daviu, mon serfs:
tu con tu gordaves lo bestiar en les
tu gordaves lo bestiar en les pastures que
tu foses duch e giador del meu pobla de
tu en qualque loch tu anest, e yo he morts
tu anest, e yo he morts tots los teus
tu, e he fet a tu gran nom, axí com u dels
tu gran nom, axí com u dels pus grans qui
tu que adificarà a tu una casa nostro
tu una casa nostro Senyor. 11 E com tu
tu hauràs complits tos dies que tu vatges
tu vatges a tos pares, jo susitaré la tua
tu, la qual serrà de tos fills, e yo
tu has donades a mi aytals coses? 17 Més
tu e per açò m’has parlat sobre la casa
tu hages axí glorificat ton serfs David e
tu has feta tota aquesta granesa e has
tu, e no és altre Déu sinó tu, de tots
tu, de tots aquells que nós havem oyits de
tu has posat lo teu pobla [*]
tu, Senyor, ést fet lo lur Déus. 23
tu has dita a ton serfs e sobra la sua
tu has dit. 24 Lo teu nom astiga e sia
tu, Senyor mon Déu, has revellat a la
tu adificarias a ell casa, e per açò lo
tu. 26 Donchs, Senyor, tu ést Déus e has
tu ést Déus e has perlat a ton serfs
tu, cor pus tu, Senyor, la has beneÿta,
tu, Senyor, la has beneÿta, ella serà
tu per aconortar tu per amor de ton para?
tu per amor de ton para? E no·t penses
tu per aspiyar e per sercar la tua terra?
tu seràs a mi en ajuda, e si los fills de
tu, yo seré a tu en defeniment per lo
tu en defeniment per lo nostro pobla. 13
tu tolges lo peccat de ton serfs, cor yo
tu lesta de tres coses, tu alix de
tu alix de aquestes tres aquella que tu
tu volràs que yo face a tu.’ ” 11 E con
tu los teus anemichs e tu fugiràs, o per
tu fugiràs, o per cert III dies haurà
tu.” 13 E Daviu dix a Gaad: –De totes
tu·n prengues aytant argent com vall, per
tu tot açò. 24 E lo rey dix a ell: –Ja no
tu tolra e depuys yo oferís [*] agradables
tu no poràs adificar la casa al meu nom,
tu has ascanpada molta sanch devant mi. 9
tu serrà home molt reposat, cor yo feré
tu e hages tot bé e adifica la casa al
tu. 12 Nostro Senyor do a tu saviesa e
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1Par 22,12 parlat de tu. 12 Nostro Senyor do a
1Par 22,12
Senyor do a tu saviesa e seny, que
1Par 22,13 Senyor ton Déu. 13 Ladonchs poràs
1Par 22,13
13 Ladonchs poràs tu profitar si
1Par 22,15
a totes les tuas despeses. 15 E
1Par 22,16
’t e fé, e nostro Senyor serà ab
1Par 28,3
la casa al meu nom, per ço com
1Par 28,9
aprés de vós perdurablament. 9 E
1Par 28,9
los pensaments de las pensas. Si
1Par 28,9
de las pensas. Si tu serchas a él,
1Par 28,9
a él, tu·l trobaràs, mas si
1Par 28,9
si tu desempares aquell, ell giterà
1Par 28,10
per ço com nostro Senyor ha elet
1Par 28,20 paor, cor lo Senyor mon Déu serà ab
1Par 28,20
mon Déu serà ab tu e no lexarà a
1Par 28,20
e no lexarà a tu ne no desenpararà
1Par 28,20 tu ne no desenpararà tu dentrò que
1Par 28,21
la casa de nostro Senyor seran ab
1Par 29,10
tota la moltitut e dix: –Beneÿt ést
1Par 29,11
poder e la glòria e la victòria. A
1Par 29,11
són tuas. Senyor, lo regna és teu e
1Par 29,12
són tuas e la glòria és tua,
1Par 29,13 Senyor nostro Déu, nós confesarem a
1Par 29,14
és lo meu pobla que nós puscam a
1Par 29,14
són tuas e nós havem donades a
1Par 29,15 tua mà. 15 Nós som astranys devant
1Par 29,17 tues. 17 Senyor Déus, yo sé bé que
1Par 29,17
he ofertes totes aquestes coses a
1Par 29,17
pobla qui és así atrobat oferir a
1Par 29,18
Ysach e de Ysrael, nostres paras,
1Par 21,10 aquella que tu volràs que yo face a
1Par 4,10
e conech Déus de Israell, e dix:
1Par 11,2
Israel. E nostro Senyor dix a tu:
1Par 11,5
qui hi habitaven dixéran a David:
1Par 14,14
e nostro Senyor dix a Daviu:
1Par 17,2
las pells. 2 E Natan dix a Deviu:
1Par 17,4
e diges a Deviu, mon serfs: “[*]
1Par 19,3
fills de Amon dixéran a Hamon:
1Par 21,11
dix a ell: –Nostro Senyor diu açò:
1Par 22,8
Senyor ha parlat ab mi e dit:
1Par 28,3
la casa, 3 mas Déu ha dit a mi:
1Par 14,10
-hy, cor yo liuraré aquells an la
1Par 17,11
vatges a tos pares, jo susitaré la
1Par 19,3
a tu per aspiyar e per sercar la
1Par 21,12
12 o que III anys haurà fam en la
1Par 21,12 haurà pestilència e gran mort en la
1Par 21,15 –Basta, huymés ces d’equí avant la
1Par 21,17
O, Senyor, yo·t prech que la
1Par 21,22
dix a ell: –Dóna a mi lo loch de la
1Par 29,11
e sens fi. 11 Senyor, la grenesa és
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tu saviesa e seny, que tu pusques governar
tu pusques governar lo pobla de Israell e
tu profitar si tu guardes los jutgamens e
tu guardes los jutgamens e los menements,
tu has molts mestres de tellar péra, e has
tu. 17 Donchs Daviu menà a tots los
tu ést astat hom conbatador e has
tu, Salamó, mon fill, sàpies e coneges lo
tu serchas a él, tu·l trobaràs, mas si tu
tu·l trobaràs, mas si tu desempares
tu desempares aquell, ell giterà tu defora
tu defora perdurablament. 10 Donchs, per
tu per ço que adifichs la casa del
tu e no lexarà a tu ne no desenpararà tu
tu ne no desenpararà tu dentrò que tu
tu dentrò que tu hages acabade tota la
tu hages acabade tota la obra del servey
tu e són aparalats. E saben aytanbé los
tu, Senyor, Déu de Israel nostro para,
tu sia lauor. E totes las coses qui són en
tu ést sobra tots los prínceps. 12 Les
tu has senyoria sobre totes les coses,
tu e louam lo teu nobla nom. 14 Qui són yo
tu prometra totes aquestes coses? Totes
tu aquelles coses que havem preses de la
tu e viandans, axí com los nostros pares;
tu proves los cors e ames simplea, un yo,
tu, e he vist lo teu pobla qui és así
tu dons ab molt gran goix. 18 Senyor, Déus
tu guarda perdurablament aquesta volentat
tu.’ ” 11 E con Gaad fo vengut a Daviu,
–Tu, Senyor, qui ést beneÿt, benuyràs mi e
“Tu pexeràs lo meu pobla de Israel e tu
–Tu no antraràs sa. E Daviu pres la torra
–Tu no hy iràs pas, pertex-te de ells e
–Tu fé totes les cosses qui són an ton
Tu no adificaràs a mi cassa a habitar, 5
–Tu cuydes que per aventura Daviu hage
“Tu alig de tres coses la una, aquella que
“Tu has ascampada molta sanch e has fetes
“Tu no adificaràs la casa al meu nom, per
tua mà. 11 E com aquells fóran muntats en
tua sement aprés tu, la qual serrà de tos
tua terra? 4 Donchs, Hamon tunsurà lo cap
tua terra, o tres mesos ancalseran tu los
tua terra e que l’àngell de nostro Senyor
tua mà. E l’àngell de nostro Senyor
tua mà se torn contra mi e contra la casa
tua era, per ço que yo adifich en aquela
tua e lo poder e la glòria e la victòria.
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riqueses són tuas e la glòria és
les coses, virtut e poder són an la
e poder són an la tua mà, en la
coses que havem preses de la
adificada al teu sant nom, és de la
aquesta pensa estia tostemps a la
aparalats futs e péras a totes les
són en lo cell e an la terra són
los prínceps. 12 Les riqueses són
coses? Totes aquestes coses són
Gòmer e Magod, e Maday, Janan e
de la tua mà e totes las coses són
la tua terra? 4 Donchs, Hamon
de Israel. Donchs no parlé yo a
tu, e he fet a tu gran nom, axí com
de masura, ço és, un pes entra la
de Semel: lo primer angenrat fo
bous qui éran en las valls. 30 E
para de [*] Zochó. Zochó angendrà
dels fills de Mararí, lurs frares,
frare fo Sares, e los fills fóran
fóran Ulam e Rèsem. 17 E lo fill de
Elifalli lo ters. 40 E los fills de
tochar los meus serfs e no us
e delicat, e la casa la qual yo
nostro Senyor 19 e dix: –Ya Déus no
Los fills de Assa: primer angenrat
blasmà los reys per ells. 22 “No
41 E Urias hetheu e Sabat, fill de
Ornan jebuseu. 16 E Daviu lavà los
fóran sobra lo pobla de Israel
no hac fills e hac files, e hac
fills de David nasquéran an Habron,
és sol ixent, là on hom entra an
a Selchà. 12 E Joell habità en la
sobre l’altar de nostro Senyor,
E Machà, muler de Maquir, enfentà
18E se sor fo regina e anfentà
se muler, la qual consebé e anfentà
viletes e venían als disaptes d’
osos de aquells an Jabès, desots
an Jerusalem, ço és, an Jebús,
en temps de neu. 23 E él aucís
de Bengamín e de Judà al defeniment
las romenilles de Israel éran de
bou, qui era jova e seltant, havia
aytenbé a hòmens com a fembres,
pesàran de una gent en altra e d’
devant la archa de nostro Senyor en
a ells astegéran a una part, an
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tua, tu has senyoria sobre totes les
tua mà, en la tua mà és granea e manement
tua mà és granea e manement de totes
tua mà. 15 Nós som astranys devant tu e
tua mà e totes las coses són tues. 17
tua honor. 19 E dóna acabat cor a Salamó,
tuas despeses. 15 E tu has molts mestres
tuas. Senyor, lo regna és teu e tu ést
tuas e la glòria és tua, tu has senyoria
tuas e nós havem donades a tu aquelles
Tubal, Mòsoch, Tiràs. 6 E Gòmer engenrà
tues. 17 Senyor Déus, yo sé bé que tu
tunsurà lo cap e la barba als misatges de
u dels jutges de Israel, als quals yo
u dels pus grans qui són honrats en terra.
u lehó e l’altra. E·trasí ell donà a ell
Uazaní, Abià. 29 Aquests fóran fills de
Ubill de Ysmaeel era sobra los camels. E
Uchiell, pare de Zenon. Aquests fóran
Uhan, fill de Tasie. 18 E ab ells lurs
Ulam e Rèsem. 17 E lo fill de Ulam fo
Ulam fo Bedan. Aquests fóran fills de
Ulam fóran molts e fóran de gran forsa, e
ulats malignar en los meus profetes.”» 23
ull qui sia adificada a nostro Senyor deu
ulla que yo face açò, que yo bega la sanch
Ullam e Hus lo segon e Elifalli lo ters.
ullats tochar los meus serfs e no us ulats
Ullí; 42 e Dinà, fill de Sagat, de Rubèn,
ulls e vehé l’àngell de nostro Senyor qui
ultra lo flum Jordà, de la part devers
un servisial agipcià e hac nom Agernà; 35
un regnà set anys e sis mesos, e regnà an
un desert e armitatga, entrò al flum qui
un camp, e aprés ell habità Saphan. E
un sa feya lo holocaust sobre lo altar de
un fill e apellà lo seu nom Phares, e lo
un bel homa, so és, Abiàser, e depuys
un fill, e apelà lo nom de aquel Benà, per
un temps en altre. 26 E a aquests IIII
un roura qui era an Jabès, e degunàran set
un éran los gebuseus, qui habitaven en la
un homa de Agipta, qui havia V coldos de
un Daviu astava. 17 E Daviu axí-los a
un metex cor, que Deviu fos fet rey sobre
un poch anclinada la archa. 10 E nostro
un tortell de pan e una part de carn de
un regna an altra pobla. 21 Él no sofarí
un alt loch qui era an Gabeon, 40 per
un camp. 10 E con Joab hac entès e vehé

392

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

SEVILLA: 1PAR

1Par 20,2
cap, e trobà an aquella lo pes de un talent de or e moltes pedres presioses
1Par 20,6
esdevench an Geth, en le quall era un homa [*] qui havia VI dits en cascuna
1Par 21,16
e la terra e tenia una aspasa e un coltel tret en sa mà, e tenia’l girat
1Par 21,18 a Daviu que Daviu anàs e que bastís un altar a nostro Senyor en la erra de
1Par 21,22
per ço que yo adifich en aquela un altar a nostro Senyor, anaxí anperò que
1Par 21,26
de dret pes. 26 E adificà aquí un altar a nostro Senyor e oferí
1Par 26,25
25 E son frara Aliàtzer, qui hac un fill per nom Rabià, e Asaÿas fo fill de
1Par 27,4
del segon mes, e havia aprés si un altra per nom Machelloth, lo qual
1Par 28,17
segons la calitat de masura, ço és, un pes entra la u lehó e l’altra. E
1Par 29,17
tu proves los cors e ames simplea, un yo, qui són alegra en la simplea de mon
1Par 3,9
fills de les concopines, hagéran una germana que havia nom Tamar. 10
1Par 4,5
de Tachua, havia dues mulers: la una havia nom Halaà, la altra Naarà. 6 E
1Par 7,15 Hapim e a Pulphim e a Safan, e hac una sor per nom Maachà. Lo nom del segon
1Par 10,13 açò, ell havia demenat de consell a una devinadora, 14 e no hac asperance en
1Par 11,11
la sua lanse sobre CCC, nafrats una vegada. 12E Aleatzar, fill de son
1Par 11,23
havia V coldos de astetura e havia una lance aytal com plagador de texidor.
1Par 11,23
texidor. Donchs él avallà a ell ab una verga e arepà a ell la sua lanse, la
1Par 13,7
archa de nostro Senyor Déus sobra una carreta nova de la casa de Aminadap, e
1Par 14,1
per ço que ells adificasen a ell una cassa. 2 E Daviu conech que nostro
1Par 14,13 feristeus e fóran tots ascampats en una val. 14 E Daviu demenà de consell
1Par 15,27 27 Enperò, Daviu portava astolla e una butsina, e tots los lavites, qui
1Par 15,27 cantors. Daviu era ancara vestit de una vestidura de lin qui ha nom effot. 28
1Par 15,29
Nicoll, filla de Seüll, gordava per una finestra e vehé lo rey Daviu seltant e
1Par 16,3
com a fembres, un tortell de pan e una part de carn de brúfoll rostit e
1Par 16,20
fosen pochs, 20 ells pesàran de una gent en altra e d’un regna an altra
1Par 17,10
denuncie’t a tu que adificarà a tu una casa nostro Senyor. 11 E com tu hauràs
1Par 19,9
per aydar a ells astegéran a una part, an un camp. 10 E con Joab hac
1Par 20,2
pedres presioses e féu-na fer una corona a si matex. I pres †lo pobla†
1Par 21,11
diu açò: “Tu alig de tres coses la una, aquella que volràs: 12 o que III anys
1Par 21,16
entra lo sell e la terra e tenia una aspasa e un coltel tret en sa mà, e
1Par 21,29
éran en aquela tempestat en una alta muntanya de Gabeon. 30 E Daviu no
1Par 22,6
son fill e menà a ell qui adificàs una casa al Senyor Déu de Israell. 7 E
1Par 22,7
volentat és astat que yo adificàs una cassa al nom del meu Déu, 8 mas nostro
1Par 23,11
e per açò ells fóran comtats en una compaya e an una casa. 12 Los fills de
1Par 23,11 fóran comtats en una compaya e an una casa. 12 Los fills de Caath fóran
1Par 24,6
e dels fills de Leví. E descrisch una casa qui era sobra totes les altres
1Par 24,6
altres dels fills de Aleatzar, e una altra casa que havia desots si tots
1Par 27,4 nom Machelloth, lo qual governava una pertida de la host de XXIIII milés. 5
1Par 17,21
és axí com lo teu pobla de Israell? Una solla gent en terra, a la qual Déus
1Par 24,5
prínceps. 5 E axí ell departí les unes e les altres compayas entra si per
1Par 11,3
devant nostro Senyor e ells untàran aquell en rey sobre lo pobla de
1Par 29,22
nostro Senyor ab gran alegre, e untàran la segona vegada Salamó, fill de
1Par 29,22
Salamó, fill de Daviu; donchs ells untàran príncep a nostro Senyor e untàran
1Par 29,22
untàran príncep a nostro Senyor e untàran Sadoch an bisba. 23 E Salomó sech
1Par 14,8
hagéran oyit que Daviu era untat en rey sobre tot lo pobla de
1Par 2,20
de aquela Hur. 20 E Hur angendrà Urí, e Urí angendrà Basalael. 21 E puys
1Par 2,20
Hur. 20 E Hur angendrà Urí, e Urí angendrà Basalael. 21 E puys Hesrom
1Par 11,41
de Geth, e Garech de Geth. 41 E Urias hetheu e Sabat, fill de Ullí; 42 e
1Par 6,24
Asir, de Càath, e Càath fou para de Uriell, Uriell fou para de Usias, Usias
1Par 6,24
Càath, e Càath fou para de Uriell, Uriell fou para de Usias, Usias fou para
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1Par 15,5
5 E dels fills de Cahat fo príncep Uriell, e sos frares, ço és, de C XX. 6 E
1Par 15,11
e los fills de Leví, ço és, Uriell, Esaayà, Joell, Saminà, Eliell e
1Par 23,20
Jetran, lo quart. 20 Los fills de Uriell: Michà fou lo primer; Jasià, lo
1Par 16,22
ullats tochar los meus serfs e no us ulats malignar en los meus profetes.”»
1Par 6,10
Anarias. Aquest fo prevera e usà de l’ofici en la cassa de nostro
1Par 24,2
que lur para, e Eleatzar e Ytamar usàran de ofici de prevera. 3 E Daviu
1Par 6,24
para de Uriell, Uriell fou para de Usias, Usias fou para de Saüll. 25 Aquets
1Par 6,24
Uriell, Uriell fou para de Usias, Usias fou para de Saüll. 25 Aquets fóran
1Par 2,4
Fares. E axí fóran los fils de Judà V. 5 E Fares angenrà Heszom e Hamule. 6
1Par 2,6
e Eman, Cal i Daran; e axí fóran V. 7 E Zamrí engendrà Achor, qui torbà
1Par 4,32
Remnon, Sechem, Assan; e axí són V ciutats. 33 E hagéran tots los carrés de
1Par 5,21
lur roba e·ls camells, qui éran V mília, e preséran CCC L mília oveles e
1Par 7,3
e Obedià e Joell e Josià; aquests V fóran prínceps. 4 E aquets fóran per
1Par 7,7
e Germoth, Auray. Aquests fóran V prínceps de compayes molt forts per
1Par 11,23 aucís un homa de Agipta, qui havia V coldos de astetura e havia una lance
1Par 27,8
8 Samahoth de Zezaares era lo V príncep en lo V mes, e havia an la sua
1Par 27,8
de Zezaares era lo V príncep en lo V mes, e havia an la sua compaya XXIIII
1Par 29,7
del rey. 7 E ells donàran [*] V mília talens d’aur e X mília [*] talens
1Par 24,9
e la quarta, a Seorim, 9 e la V ª, a Melquià, e la VI, an Raynan, 10 e
1Par 25,12
a sos frares, qui éran XII; 12 e la V ª, a Natanias e sos fills e sos frares,
1Par 21,9
9 E nostro Senyor parlà a Gaad lo vaent [*], e dix a ell: 10 –Vé e diges a
1Par 4,14
Osrà; Sarachias, Johàs, para de la val dels Mestres dels Artificis, cor aquí
1Par 4,39
en Gidor dentrò a l’orient de la val, per ço que sercasen pastura a lurs
1Par 14,9
ells fóran ascanpats en la val de Rafaÿm. 10 E Daviu demenà de
1Par 14,11
E com aquells fóran muntats en la val de Rafaÿm, Daviu los vencé aquí e dix:
1Par 14,13
e fóran tots ascampats en una val. 14 E Daviu demenà de consell nostro
1Par 18,12
fill de Servià, ferí Edom en la val de Silves, e havia-hi XVIII mília
1Par 21,4
al pobla? 4 Mas la paraula del rey val més que la paraula de Joab, e obtench
1Par 21,13 a mi angoxes e ma premen, mas més val a mi que yo caga en les mans de nostro
1Par 12,18
tu, pau sia a tu, pau sia alls teus valadors, cor lo Senyor ton Déu ajuda a
1Par 29,28
XXXIII anys. 28 Él morí an bona valea, e era ple de dies e de riqueses e
1Par 11,15
feristeus ficàran lurs tendes en la vall de Rafaÿm, 16 e Daviu era an lo
1Par 21,22
tu·n prengues aytant argent com vall, per ço que la plaga ses al pobla. 23
1Par 21,24
te’n donaré aytant argent com ella vall, cor yo no la deg a tu tolra e depuys
1Par 27,29
era sobra los bous qui éran en las valls. 30 E Ubill de Ysmaeel era sobra los
1Par 12,22
fets prínceps en l’host. 22 E vanían cascun dia a Daviu per aydar dentrò
1Par 17,11
tu hauràs complits tos dies que tu vatges a tos pares, jo susitaré la tua
1Par 28,14
14 per pes d’aur per cascun vaxell del servey. E donà a ell argent a
1Par 26,27
en restaurament, e fóran sobra la vaxella de nostro Senyor. 28 Totes
1Par 9,28
éran aquells qui gordaven los vaxells, cor tots los vaxells éran
1Par 9,28
gordaven los vaxells, cor tots los vaxells éran guardats per nonbre e hom los
1Par 18,8 «mar» de aram e les columnes e los vaxells d’aram. 9 E com Tou, lo rey de
1Par 18,11
consegrà a nostro Senyor tots los vaxells de l’aur e de l’argent [*] e l’
1Par 22,19
Senyor hi sia dedins mesa e los vaxells qui són sagrats a nostro Senyor
1Par 23,26
lo tebernacle ne tots los seus vaxells e a ministrar. 27 Cor lo nonbre
1Par 26,20
casa de nostro Senyor e sobra los vaxells dells sants. 21 Los fills de
1Par 28,13 casa de nostro Senyor e an tots los vaxells del templa de nostro Senyor, 14
1Par 28,14
argent a pes per la diversitat dels vaxells e de les obres. 15 E donà aur per
1Par 29,2
Déu, ço és, [*] aram per fer los vaxells de aram, e ferra als vaxells de
1Par 29,2
los vaxells de aram, e ferra als vaxells de ferra, e fusts als vaxells de
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als vaxells de ferra, e fusts als
mia mà? E nostro Senyor dix-li:
aquela nit a Natan e dix a ell: 4
Gaad lo vaent [*], e dix a ell: 10
cosa nostro Senyor Déus los havia
en ledronici de vet (ço és, que fo
de trop gran pahor, cor él
aquestes coses santifichà Samuel lo
ascrits en lo libre de Samuel lo
profeta e an lo volum de Agaad lo
la sua lanse sobre CCC, nafrats una
Daviu menà ésser cremats. 13 Altra
de consell nostro Senyor altra
ab gran alegre, e untàran la segona
mans, lo Déu de nostros pares ho
en totes lurs ciutats. Donchs,
Seüll, gordava per una finestra e
un camp. 10 E con Joab hac entès e
an Jerusalem. 16 E com lo asiriench
ell la destrovia, nostro Senyor ho
jebuseu. 16 E Daviu lavà los ulls e
Israell qui habitaven en los camps
tornasen. 6 E com los fills de Emon
aquells. 15 E com los fills de Amon
19 E com los servens de Adàdag
ajudasen a Salamó son fill: 18 –Vós
Senyor. 23,Tit 1 Donchs Daviu fo
en Lèhem. Aquestes paraules són
de la cassa era lo consell dels
en la val de Rafaÿm, Daviu los
de Israel e pasà lo flom Gordà e
complit sobre açò, la ira de Déu
hy iràs pas, pertex-te de ells e
ab mi e no volràs que negun mal
aquels qui no són sirconsisos
Aquestes són les compayas qui
del linatga de Cam. 41 E lavors
d’equèn auciéran aquells, cor ells
plorà lonch temps, e sos frares
depertits sa e llà. E los feristeus
e primers nats del pobla de Israel
de Masabià. 12,Tit 1 Aquets
orient e devés ponent. 16 E hòmens
19 E del trip de Manasès fugíran e
nonbre dels prínceps de la host qui
XVIII mília, tots per lurs noms, e
savis an conbatra fóran L mília, e
e esperegats [*] ab acabat cor, e
sobre tot lo pobla de Israell, tots
a carera. 9 E con los feristeus

SEVILLA: 1PAR

vaxells de fusts, e pedres de diverses
–Vé-hy, cor yo liuraré aquells an la tua
–Vé e diges a Deviu, mon serfs: “[*] Tu no
–Vé e diges a Daviu: “Nostro Senyor diu
vedada. 26 E nostro Senyor ascomoch l’
vedat). 8 E Ethan engenrà Azarias. 9
veé lo coltell de l’àngell de nostro
veent e Saül, fill de Sis, e Abner, fill
veent e an lo libre de Natan profeta e an
veent, 30 e los fets de tot lo seu regna e
vegada. 12E Aleatzar, fill de son avonclo
vegada vengéran los feristeus e fóran tots
vegada, e nostro Senyor dix a Daviu: –Tu
vegada Salamó, fill de Daviu; donchs ells
vege e ho jutge. 18 E asperit complí
veges qual cosa respondré yo a·quell qui
vehé lo rey Daviu seltant e jugant, e ella
vehé que la batalla seria devant él e de
vehé que ell era astat vensut per los
vehé e hac mercè sobra la granea del mal,
vehé l’àngell de nostro Senyor qui astava
vehéran açò, ells fusquéran e lexàran Saül
vehéran que ells havían feta injúria a
vehéran que los asirienchs fusquéran, ells
vehéran que éran sobrats per los fills de
vehets so –dix ell–, que lo Senyor nostro
vel e ple de dies, e astablí Selemó, son
veles. 23 Aquests són los ollés qui
vells. 16 Sefinà e Hozà astàvan a la part
vencé aquí e dix: –Nostro Senyor ha
vench contra ells e aquells se combatéran
vench sobra los fills de Israell, e per
vendràs contra ells de la part devers los
venga a mi. E nostro Senyor ohí-lo de la
vengen e que m’ascarnèscan. Mas son
vengéran de la calor del para de Recap.
vengéran aquels que demunt havem
vengéran per asveyr las posecions. 22
vengéran que l’aconsolasen. 23 I él jach
vengéran e habitaren an aquelles. 8 E an
vengéran al rey en Habron. E Daviu féu ab
vengéran a Daviu en Sicalech, dementra que
vengéran de Bengamín e de Judà al
vengéran a Daviu con ell venia ab los
vengéran a Daviu con ell era an Habron,
vengéran per açò que faesen Daviu rey
vengéran an ajuda no pas ab dobla cor. 34
vengéran an Habron, per ço que fahesen
vengéran per querer ell e, con ell oyí
vengéran, ells fóran ascanpats en la val
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menà ésser cremats. 13 Altra vegada
5 E los sirienchs de Damasch
Amon se ajustàran de lurs ciutats e
per los fills de Israel, ells
aquestes coses desús dites, eles
de la amistance de nostro Senyor fo
príncep [*], emperò ell no era
primer entra XXX, emperò ell no era
denant nostro Senyor, cor ell és
a Daviu. 16 E com lo rey Daviu fos
yo face a tu.’ ” 11 E con Gaad fo
en se erra. 21 Donchs, com Daviu fo
a carera e dix-lurs: –Si vós sots
e an tronpes. 9 E con ells fóran
mort de son para, e con ells fóran
pas que los seus servens són sa
e lo seu pobla. E com ells fóran
la ciutat. E los reys qui hi éran
fugíran e vengéran a Daviu con ell
frares astaven an les viletes e
ell tramès sos misatges e féu
al seu nom, levats sacrifici e
portés devers alcuna part dels IIII
ell dons. 3 En aquell matex temps,
a Adàdag, rey de Sobà, mas Daviu
12 cor Joab dix: –Si los sirienchs
Hemath, hach oyit que Daviu havia
per ço cor él havia sobramuntat e
lo asiriench vehé que ell era astat
pot éser comptat, cor lo nonbra és
e defaséran aquell. E com ell hac
Donchs él avallà a ell ab una
cantar a nostro Senyor e atresí al
holocaust contínuament, a matí e a
Daviu era ancara vestit de una
de Daviu e tellà’n a ells las lurs
del servey e guardes sobre los
la cassa de nostro Senyor, en los
entra los cantors. Daviu era ancara
caygéran anclinats an terra, i éran
Israel e peccà en ledronici de
no·t temes ne hages paor. 14
de la casa de nostro Senyor. 21
sua cassa, él dix a Natan profeta:
Sobal fo para de Cariacarim, qui
aquests fóran fills de Heman, qui
Natanell, lo quint Meday, 15 lo
Baaria, Naarià, Sefay, Sesà, e són
Secur. 27 Semeý angenrà XVI fills e
qual engendrà Asel. 38 E Asell hac
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vengéran los feristeus e fóran tots
vengéran per fer ajuda a Adàdag, rey de
vengéran a la batalla. 8 E com Daviu hac
vengéran a Deviu e servíran a ell. E anc
vengéran a mi de la mà de nostro Senyor
vengude tro an la ciutat de Daviu, Nicoll,
vengut entrò alls tres [*]. 22 E Beneniab,
vengut entre tres, e Daviu posà aquell a
vengut jutgar la terra.» 34 «Comfesats a
vengut e astegés devant nostro Senyor, él
vengut a Daviu, ell dix a ell: –Nostro
vengut a Ornan e Ornan l’hac vist, ell
venguts a mi per ajudar, lo meu cor sia
venguts a la casa de Aguidon, Ozà estès la
venguts en la terra dels fills de Amon,
venguts a tu per aspiyar e per sercar la
venguts, ells ficàran lurs tendes de la
venguts per aydar a ells astegéran a una
venia ab los feristeus per combatra-se
venían als disaptes d’un temps en altre.
venir los sirienchs qui éran oltra lo
venits denant ell, e ahorats nostro Senyor
vens, ço és, a levant e a ponent e a
vensé Daviu Adadàzer, rey de Sabbà, de la
vensé XXII mília hòmens que ell havia. 6 E
vensen a mi, tu seràs a mi en ajuda, e si
vensuda tota la host de Adàdag, rey de
vensut Adàdag, cor lo rey Tou era anamich
vensut per los fills de Israell, ell
vensut per granea. Yo he aparalats futs e
vensuts los feristeus, ell donà gran salut
verga e arepà a ell la sua lanse, la qual
vespra, 31 aytenbé an la oferena dels
vespre, segons totes las cosas qui són
vestidura de lin qui ha nom effot. 28 Tots
vestiduras de les natges de ells antrò
vestimens del tebernacle del testimoni,
vestiments, en les finestras e en loch de
vestit de una vestidura de lin qui ha nom
vestits de salicis. 17 E dix Daviu a
vet (ço és, que fo vedat). 8 E Ethan
Vet que yo ab la mia pobresa he aparalades
Vet que los departimens dels preveras e
–Veus que yo habit en la casa de cedre e
veya la meitat dels reposaments, 53 e de
vèyan lo rey en les paraules de Déu per
VI Ason i lo VII David. 16 Les germanes de
VI. 23 Naarià angendrà Aliornachí,
VI files. Los frares seus no hagéran molts
VI fills per los noms dels quals fóran
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1Par 9,44
Elezà angendrà Assel. 44 Asel hac VI fills, qui hagéran axí nom: Ezricham,
1Par 12,24 qui portaven ascuts e lanses, fóran VI mília DCCC aparalats a conbatra. 25
1Par 20,6
le quall era un homa [*] qui havia VI dits en cascuna mà, ço és, antra tots
1Par 23,4
hac-n’hi de prebots e de jutges VI mília, 5 e hac-n’hi IIII mília
1Par 24,9
Seorim, 9 e la V ª, a Melquià, e la VI, an Raynan, 10 e la VII, a Accès, e la
1Par 26,3
Achilam fo lo quint, e Jonanà fo lo VI, e Elmasay fo lo VII. 4 E los fills de
1Par 26,5
Natanel lo quint, 5 e Mayell fo lo VI, e Isachar fo lo VII, e Poŀlathí lo
1Par 26,17
la guàrdia contra la guàrdia. 17 E VI fills de Leví estaven devers la porta
1Par 27,9 compaya XXIIII mília hòmens. 9 Lo VI príncep an lo VI mes era Hyram, fill de
1Par 27,9 mília hòmens. 9 Lo VI príncep an lo VI mes era Hyram, fill de Accès de Tachnà,
1Par 25,13
e sos frares, qui éran XII; 13 e la VI ª, a Bocian e a sos fills e a sos
1Par 29,15 mà. 15 Nós som astranys devant tu e viandans, axí com los nostros pares; los
1Par 29,11
és tua e lo poder e la glòria e la victòria. A tu sia lauor. E totes las
1Par 22,9
e repòs tots los jorns de la sua vida. 10 E ell adificarà casa al meu nom e
1Par 3,3
de la filla d’Ebitalil, lo VI è Jerram, qui nasch de Eglà, muler sua.
1Par 2,15
lo quint Meday, 15 lo VI Ason i lo VII David. 16 Les germanes de aquets fóran
1Par 3,24
Acub, Joanan, Dalayà, Anan, e són VII. 4,Tit 1 Judes angendrà Fares,
1Par 5,13
e les lurs parenties, foren aquests VII: Macael, Mosoŀlan, Sebe, Jarè, Jacan,
1Par 12,25
conbatra. 25 Dels fills de Simeon, VII mília [*] hòmens qui éran molt forts a
1Par 15,26
de nostro Senyor, sacrificàran VII taurs e VII moltons. 27 Enperò, Daviu
1Par 15,26
Senyor, sacrificàran VII taurs e VII moltons. 27 Enperò, Daviu portava
1Par 18,4
Daviu pres mill carretes sues e VII mília cavalers e XX mília hòmens a
1Par 19,18
E Daviu aucís dels asirienchs VII mília hòmens de carretes e XL mília
1Par 24,10
e la VI, an Raynan, 10 e la VII, a Accès, e la VIII ª, a Abià, 11 e
1Par 25,14
a sos frares, qui éran XII; 14 e la VII, a Israalà e a sos fills e a sos
1Par 26,3
e Jonanà fo lo VI, e Elmasay fo lo VII. 4 E los fills de Obedom: Samaÿas fo
1Par 26,5
e Mayell fo lo VI, e Isachar fo lo VII, e Poŀlathí lo VIII; e nostro Senyor
1Par 27,10
XXIIII mília hòmens. 10 Lo VII príncep e lo VII mes era Helas de
1Par 27,10
hòmens. 10 Lo VII príncep e lo VII mes era Helas de Faŀló, dels fills de
1Par 29,4
III mília talens d’aur de Ofir e VII mília talens de argent provat per
1Par 29,27 fóran XL anys: él regnà an Habron VII anys, e en Jerusalem, XXXIII anys. 28
1Par 24,4
per lurs compayes e per lurs cases VIII prínceps. 5 E axí ell departí les
1Par 25,15
a sos frares, qui éran XII; 15 e la VIII, a Ysaÿas e a sos fills e a sos
1Par 26,5
e Isachar fo lo VII, e Poŀlathí lo VIII; e nostro Senyor beneý aquell. 6 E
1Par 27,11
XXIIII mília hòmens. 11 Lo VIII príncep en lo VIII mes era Sobocar de
1Par 27,11
hòmens. 11 Lo VIII príncep en lo VIII mes era Sobocar de Hasach, del
1Par 24,10
Raynan, 10 e la VII, a Accès, e la VIII ª, a Abià, 11 e la IX ª, a Jezú, e la
1Par 27,12
XXIIII mília hòmens. 12 Lo VIIII príncep en lo VIIII mes Abiàzer de
1Par 27,12 hòmens. 12 Lo VIIII príncep en lo VIIII mes Abiàzer de Anathoch, del linatga
1Par 25,16
a sos frares, qui éran XII; 16 e la VIIII ª, a Machanias e a sos fills e a sos
1Par 4,31
Aquestes fóran las ciutats e les viles sues dentrò que hagéran Daviu per
1Par 6,56
los camps de la ciutat e les viles a Calef, fill de Jofonè. 57 E a los
1Par 9,25
25 E lurs frares astaven an les viletes e venían als disaptes d’un temps
1Par 27,25
qui éran an les ciutats e an les viletes e an les torres. 26 E Ozií, fill
1Par 9,22
fóran descrits en lurs pròpias villas, los quals David e Samuell
1Par 4,33
hagéran tots los carrés de aquestes villes engir e antorn dentrò a Bàal. E
1Par 6,58
ab los seus masos e ab les sues vilotxes, e Helon e Daber ab los seus
1Par 27,27
de Aphot era sobra los selers del vin. 28 E Balanam de Gadarith era sobra
1Par 13,8
nostro Senyor Déus en tota lur virtut en cans e an rautes e an seltiris e
1Par 16,11
11 Quirets nostro Senyor e la sua virtut, querets la sua cara tostemps, 12
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1Par 10,4
1Par 11,18
1Par 11,19
1Par 19,19
1Par 27,23
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1Par 17,19
1Par 4,10
1Par 29,5
1Par 4,10
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1Par 12,17
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1Par 28,8
1Par 28,8
1Par 28,8
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1Par 22,18
1Par 12,17
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1Par 15,12
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 28,8
1Par 29,9
1Par 12,12
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has senyoria sobre totes les coses,
“Lo Senyor de les compayes e de les
aquestes paraules e segons aquesta
aquella. 5 E con son ascuder hac
coses? 17 Més ancara, asò has
20 E com Ornan hac regardat e
fo vengut a Ornan e Ornan l’hac
28 Donchs mentinent que Daviu hac
totes aquestes coses a tu, e he
terra de Galaad. 10 E com Saül era
posats sobra la cèmolla e sobra lo
[*], e ferina e figes e panses e
era sobre los leuradors de las
meu, no són tots tos serfs? Per què
m’ascarnèscan. Mas son ascuder no
a Daviu que·n bagés, lo qual no·n
E per aquesta rahó ell no·n
servíran a ell. E anc puys Síria no
fills de Israell. 23 E Daviu no
Daviu dix a Sellamó: –[*] de la mia
tu guarda perdurablament aquesta
per fer sacrifici. Yo doneré
serveschas a ell de acabat cor e de
has feta tota aquesta granesa e has
ell pregava e donà-li so que ell
complescha huy se mà e ofira ço que
los meus térmens e seràs ab mi e no
de aquestes tres aquella que tu
de tres coses la una, aquella que
lo libre de Natan profeta e an lo
dells fills de Leví, santificatslo Senyor vostro Déu e levats-los a carera e dix-lurs: –Si
sia ajustat ab vosaltros, mas si
dells fills de Israell: –Si plau a
nos ferí, per ço con no hy érats
pobla, e ara com lo meu Déu ho ou,
de nostro Senyor Déus, per ço que
aquela als vostros fills aprés de
Eliell e Aminadap. 12 E dix a ells:
ells ajudasen a Salamó son fill: 18
ajudar, lo meu cor sia ajustat ab
de Canan, cordell de la terra de la
fills de Leví, santificats-vos ab
lo seu pobla. 19 Donchs abandonats
19 Donchs abandonats vostres cors e
e vostres ànimas a querer lo Senyor
bona terra e que lexets aquela als
pobla s’elegrà com ells prometían
lo sis, Euel lo set, 12 Joan lo

SEVILLA: 1PAR

virtut e poder són an la tua mà, en la tua
virtuts, aquel és lo Déu de Israell, e la
visió parlà Natan profeta a Daviu. 16 E
vist asò, so és a saber, que Saül era
vist éser pocha cosa devant tu e per açò
vist l’àngell, e IIII e fills qui éran ab
vist, ell axí a ell a carrera de la era e
vist que nostro Senyor hac ell axoyit en
vist lo teu pobla qui és así atrobat
viu geregaven contra los agarrenchs e
viy e sobre [*] l’ansens e sobra las
viy e olliy e bous e moltons a tot
viyas, e Zebdias de Aphot era sobra los
vol lo meu senyor asò fer qui serrà comtat
volch fer açò, cor ell era trop aspeventat
volch beura, anans sacrificà aquela a
volch boura. E açò fahéran los tres hòmens
volch ajudar als fills de Amon. 20,Tit 1
volch nonbrar aquells de XX anys an aval,
volentat és astat que yo adificàs una
volentat de lur cor, enaxí que aquesta
volenter a tu tot açò. 24 E lo rey dix a
volenterós coratga, cor nostro Senyor
volgut que totes aquestes meravelles fosen
volia. 11 E Caleph, frara de Suà, angendrà
volrà a nostro Senyor. 6 Los prínceps de
volràs que negun mal venga a mi. E nostro
volràs que yo face a tu.’ ” 11 E con Gaad
volràs: 12 o que III anys haurà fam en la
volum de Agaad lo veent, 30 e los fets de
vos ab vostres frares e aportats la archa
vos e adificats santuari al Senyor nostro
vós sots venguts a mi per ajudar, lo meu
vós aguaytats mi per los meus adversaris,
vós e si la paraula que yo dich ben bé ix
vós presens, e per ço com nós fèyem cosa
vós gordats e ascrutats tots los menements
vós poseÿschats la bona terra e que lexets
vós perdurablament. 9 E tu, Salamó, mon
–Vós, qui sots prínceps de les compayas
–Vós vehets so –dix ell–, que lo Senyor
vosaltros, mas si vós aguaytats mi per los
vostra haretat.” 19 Jatsia açò que ells
vostres frares e aportats la archa de
vostres cors e vostres ànimas a querer lo
vostres ànimas a querer lo Senyor vostro
vostro Déu e levats-vos e adificats
vostros fills aprés de vós perdurablament.
vot de bon grat, cor ells oferían aquels a
vuit e Elzedap lo nou 13 e Jeremias lo
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1Par 25,17
a sos frares, qui éran XII; 17 e la
1Par 27,13
XXIIII mília hòmens. 13 Lo
1Par 27,13 mília hòmens. 13 Lo X príncep en lo
1Par 29,7
donàran [*] V mília talens d’aur e
1Par 24,11
a Abià, 11 e la IX ª, a Jezú, e la
1Par 13,6 de nostro Senyor Déu qui seu sobre
1Par 24,12
Jezú, e la X ª, a Sechanià, 12 e la
1Par 25,18
a sos frares, qui éran XII; 18 e la
1Par 27,14 compaya XXIIII mília hòmens. 14 Lo
1Par 27,14
hòmens. 14 Lo XI príncep en lo
1Par 6,63
e del trip de Sebulon donàran [*]
1Par 24,12
12 e la XI, a Liezab, e la
1Par 25,9
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,10
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,11
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,12
e sos fills e sos frares, qui éran
1Par 25,13
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,14
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,15
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,16
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,17
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,18
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,19
a sos frares, qui éran XII; 19 e la
1Par 25,19
e a sos fills e a sos frares,
1Par 25,20
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,21
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,22
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,23
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,24
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,25
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,26
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,27
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,28
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,29
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,30
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 25,31
sos fills e a sos frares, qui éran
1Par 27,15
XXIIII mília hòmens. 15 Lo
1Par 27,15
hòmens. 15 Lo XII príncep en lo
1Par 6,60
e totes aquestes ciutats fóran
1Par 6,62
e del trip de Manesès en Basan
1Par 24,13
Liezab, e la XII, a Jasim, 13 e la
1Par 25,20
fills e a sos frares, XII; 20 e la
1Par 26,11
fills e frares de Hozà, e fóran
1Par 24,13
a Jasim, 13 e la XIII, a Hofà, e la
1Par 25,5
lo seu corn. E Déus donà a Heman
1Par 25,21
a sos frares, qui éran XII; 21 e la
1Par 24,16
a Hur, e la XVIII, a Facès, 16 e la
1Par 25,26
a sos frares, qui éran XII; 26 e la
1Par 19,18
VII mília hòmens de carretes e
1Par 26,31
e segons lurs linatges. En lo
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X, a Samaÿas e a sos fills e a sos frares,
X príncep en lo X mes era Maray, de
X mes era Maray, de Nerofat, del linatga
X mília [*] talens de argent e XVIII mília
X ª, a Sechanià, 12 e la XI, a Liezab, e
Xerobín, en lo qual loch lo seu nom fo
XI, a Liezab, e la XII, a Jasim, 13 e la
XI, a Esrael e a sos fills e a sos frares,
XI príncep en lo XI mes era Beneÿas de
XI mes era Beneÿas de Faracot, dels fills
XII ciutats. 64 E los fils de Israel
XII, a Jasim, 13 e la XIII, a Hofà, e la
XII; 10 e la tersa, a Sacur e a sos fills
XII; 11 e la quarta, a Isaý e a sos fills
XII; 12 e la V ª, a Natanias e sos fills e
XII; 13 e la VI ª, a Bocian e a sos fills
XII; 14 e la VII, a Israalà e a sos fills
XII; 15 e la VIII, a Ysaÿas e a sos fills
XII; 16 e la VIIII ª, a Machanias e a sos
XII; 17 e la X, a Samaÿas e a sos fills e
XII; 18 e la XI, a Esrael e a sos fills e
XII; 19 e la XII, a Sabias e a sos fills e
XII, a Sabias e a sos fills e a sos
XII; 20 e la XIII, a Subaell e a sos fills
XII; 21 e la XIIII, a Machatias e a sos
XII; 22 e la XV, a Jerimoth e a sos fills
XII; 23 e la XVI, a Hananias, e a sos
XII; 24 e la XVII, a Jesbotase e a sos
XII; 25 e la XVIII, a Hananí e a sos fills
XII; 26 e la XIX ª, a Melqui e sos fills e
XII; 27 e la XX, a Eliath e a sos fills e
XII; 28 e la XXI, a Othir e a sos fills e
XII; 29 e la XXII, a Godolias e a sos
XII; 30 e la XXIII, a Maziüth e a sos
XII; 31 e la XXIIII, a Romanathiser e a
XII. 26,Tit 1 Lo departiment [*] dels
XII príncep en lo XII mes era Hoaldià de
XII mes era Hoaldià de Netofat, del
XIII, qui fóran dades per las lurs
XIII ciutats. 63 Los fills, amperò, de
XIII, a Hofà, e la XIIII, a Isbaal, 14 e
XIII, a Subaell e a sos fills e a sos
XIII. 12 E fóran departits an portés que
XIIII, a Isbaal, 14 e la XV, a Belgà, e la
XIIII fills e tres filles. 6 Tots aquests
XIIII, a Machatias e a sos fills e a sos
XIX, a Fariech, e la XX, a Hazchizel, 17 e
XIX ª, a Melqui e sos fills e a sos
XL mília hòmens de peu, e aucís Safat,
XL any del regna de Daviu fóran comtats e
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sobra lo pobla de Israel fóran
sabien bé batallar e conbatre, éran
romasos, de lur cognació e parentia
Hofà, e la XIIII, a Isbaal, 14 e la
a sos frares, qui éran XII; 22 e la
fo fill de Secur. 27 Semeý angenrà
ço és, als fills de Aleatzar,
a Isbaal, 14 e la XV, a Belgà, e la
a sos frares, qui éran XII; 23 e la
forts hòmens, e éran per nonbra de
Belgà, e la XVI, a Rimnet, 15 e la
a sos frares, qui éran XII; 24 e la
del mix trip de Manasès n’hi hach
en la val de Silves, e havia-hi
a Rimnet, 15 e la XVII, a Hur, e la
a sos frares, qui éran XII; 25 e la
fóran molt forts hòmens, i éran
e X mília [*] talens de argent e
E dels fills de Efraÿm n’hi hach
sues e VII mília cavalers e
los fills de Leví fóran nonbrats de
de la casa de nostro Senyor de
dels fills de Leví serà comtat de
Facès, 16 e la XIX, a Fariech, e la
a sos frares, qui éran XII; 27 e la
E Daviu no volch nonbrar aquells de
e la XX, a Hazchizel, 17 e la
a sos frares, qui éran XII; 28 e la
conbatra e lo nonbra de ells fóran
molt forts per a batalles e éran
de la casa de son para, n’hi hach
rey de Sobà, mas Daviu vensé
17 e la XXI, a Jachim, e a la
a sos frares, qui éran XII; 29 e la
22 E Segub engendrà Jachir, e poseý
e a la XXII, a Gamul, 18 e la
a sos frares, qui éran XII; 30 e la
ço és, antra tots ansems n’havia
servey de la casa de nostro Senyor
18 e la XXIII, a Dilaran, e a la
a sos frares, qui éran XII; 31 e la
l’any, là on era cascun era sobra
primer mes, e havia-hy sots ell
governava una pertida de la host de
ters mes, e havia an la sua partida
de ell, e havían an lur compaya
lo V mes, e havia an la sua compaya
Tachnà, e havia an la sua compayia
Efraÿm, e havia an la sua compayia
Sèray, e havia an la sua compayia
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XL anys: él regnà an Habron VII anys, e en
XLIIII mília DDCC LX hòmens, qui tots
X u ciutats de la meytat del trip de
XV, a Belgà, e la XVI, a Rimnet, 15 e la
XV, a Jerimoth e a sos fills e a sos
XVI fills e VI files. Los frares seus no
XVI prínceps per lurs compayes, e als
XVI, a Rimnet, 15 e la XVII, a Hur, e la
XVI, a Hananias, e a sos fills e a sos
XVII mília e CC, e axíran a batalla. 12
XVII, a Hur, e la XVIII, a Facès, 16 e la
XVII, a Jesbotase e a sos fills e a sos
XVIII mília, tots per lurs noms, e
XVIII mília hòmens. 13 E asteblí en Edom
XVIII, a Facès, 16 e la XIX, a Fariech, e
XVIII, a Hananí e a sos fills e a sos
XVIII. 10 De los fills de Hozà, ço és a
XVIII mília de aram e C mília de ferra. 8
XX mília DCCC i éran trop forts hòmens e
XX mília hòmens a peu, e asgarrà tots los
XX anys an amunt, e fóran trobats XXVIII
XX anys an amunt. 25 E Daviu dix: –Nostro
XX anyns an amunt, segons los derers
XX, a Hazchizel, 17 e la XXI, a Jachim, e
XX, a Eliath e a sos fills e a sos frares,
XX anys an aval, per ço con nostro Senyor
XXI, a Jachim, e a la XXII, a Gamul, 18 e
XXI, a Othir e a sos fills e a sos frares,
XXII mília XXXIII hòmens. 8 Los fills de
XXII mília e CC. 10 Los fills de Jadiell
XXII mília. 29 E dels fills de Bengemín,
XXII mília hòmens que ell havia. 6 E mès
XXII, a Gamul, 18 e la XXIII, a Dilaran, e
XXII, a Godolias e a sos fills e a sos
XXIII ciutats en la terra de Galaad. 23 E
XXIII, a Dilaran, e a la XXIIII, a Maziam.
XXIII, a Maziüth e a sos fills e a sos
XXIIII. E aquell era del linatga de
XXIIII mília, e hac-n’hi de prebots e
XXIIII, a Maziam. 19 Aquestes són les lurs
XXIIII, a Romanathiser e a sos fills e a
XXIIII mília hòmens. 2 Siboaam, fill de
XXIIII mília hòmens. 3 E era dels fils de
XXIIII milés. 5 Beneas, fill de Joadès, lo
XXIIII mília hòmens. 6 Aquest Beneas era
XXIIII mília hòmens. 8 Samahoth de
XXIIII mília hòmens. 9 Lo VI príncep an lo
XXIIII mília hòmens. 10 Lo VII príncep e
XXIIII mília hòmens. 11 Lo VIII príncep en
XXIIII mília hòmens. 12 Lo VIIII príncep
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1Par 27,12 Bengamí, e havia an la sua compayia
1Par 27,13 de Sèray, e havia an la sua compaya
1Par 27,14 Efraÿm, e havia an la sua compayia
1Par 27,15
e havia an la sua compayia
1Par 7,2
trip de Tollà en los dies de Daviu
1Par 7,40
qui éran covinents a batala éran
1Par 12,34
la cavaleria de Naptalín fóran [*]
1Par 12,35
éran aparalats a la batalla fóran
1Par 23,3
XX anys an amunt, e fóran trobats
1Par 11,11
fill de Hetemoní, príncep entre
1Par 11,15
salut al seu pobla. 15 E III dels
1Par 11,25
forts. 25 I ell era lo primer entra
1Par 11,42
príncep dels fills de Rubèn, e
1Par 12,4
Gabaon, qui era lo pus fort entra
1Par 12,18
complí Abisay, qui era entre
1Par 27,6
Beneas era molt fort homa antra
1Par 27,6
fort homa antra XXX e era sobra
1Par 19,7
e cavallers. 7 E logàran-na
1Par 3,4
e sis mesos, e regnà an Jerusalem
1Par 7,7
lo nonbra de ells fóran XXII mília
1Par 29,27 an Habron VII anys, e en Jerusalem,
1Par 7,4
hòmens, sants a batalla, e fóran
1Par 12,36
qui·s conbatían en la host, fóran
1Par 4,40
e ampla e [*] abondosa, en la qual
1Par 11,19
aquela a nostro Senyor 19 e dix:
1Par 26,2
e Zacarias fo lo primer angenrat, e
1Par 2,27 primerament de Ysmaell fóran Mahon,
1Par 2,41
angenrà Selum, 41 Salum angenrà
1Par 2,41
Selum, 41 Salum angenrà Ycamià,
1Par 25,3
sots la mà de Asaf prop lo rey. 3 E
1Par 25,1
els fills de Asaf, de Heman e
1Par 16,41
de Israel. 41 E aprés él, Heman e
1Par 25,3
e fóran [*] sots la mà de lur para
1Par 25,3
lo rey. 3 E Ydathun: e los fills de
1Par 25,6
Senyor e de prop lo rey, Asaf e
1Par 16,26
los déus dels pobles són falses
1Par 27,19
los fills de Sebulon era príncep
1Par 2,25
primerament Ram e puys engendrà
1Par 9,44 hagéran axí nom: Ezricham, Bocrú,
1Par 11,19
19 e dix: –Ya Déus no ulla que
1Par 11,19
Déus no ulla que yo face açò, que
1Par 12,17
mi per los meus adversaris, con
1Par 12,18
e dix a Daviu: –Nós som teus e
1Par 13,2
–Si plau a vós e si la paraula que
1Par 13,12 e dix: «An qual manera me’n pusch
1Par 14,10
consell nostro Senyor e dix: –Iré
1Par 14,10
Senyor dix-li: –Vé-hy, cor
1Par 17,1
él dix a Natan profeta: –Veus que
1Par 17,5
a mi cassa a habitar, 5 cor
1Par 17,5
en cassa de aquel temps ansà que
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XXIIII mília hòmens. 13 Lo X príncep en lo
XXIIII mília hòmens. 14 Lo XI príncep en
XXIIII mília hòmens. 15 Lo XII príncep en
XXIIII mília hòmens. 16 Sobre los trips de
XXII M DC, qui tots éran hòmens forts. 3
XXVI mília. 8,Tit 1 Bengamín angendrà
XXVIII mília ab aquels qui sabían portar
XXVIII mília e DCC. 36 E dells fills de
XXVIII mília hòmens. 4 E de aquests foren
XXX; aquest levà la sua lanse sobre CCC,
XXX prínceps develàran a la pedra en què
XXX, emperò ell no era vengut entre tres,
XXX ab ell; 43 Henaan, fill de Macà, e
XXX; e Jeremias e Jahiell e Johanan e
XXX prínceps, e dix a Daviu: –Nós som teus
XXX e era sobra XXX. E Zadap, son fill,
XXX. E Zadap, son fill, era sobra la sua
XXXII mília carretes e lo rey de Machà e
XXXIII anys. 5 David angenrà aquests fills
XXXIII hòmens. 8 Los fills de Bècher fóran
XXXIII anys. 28 Él morí an bona valea, e
XXXVI mília; e aquests hagéran moltes
XXXX mília. 37 E aquells qui éran detràs
ya havían habitat de aquells qui fóran del
–Ya Déus no ulla que yo face açò, que yo
Yadiell fo lo segon, e Sabadias lo ters, e
Yamín, Àchac. 28 Onam angendrà Semey,
Ycamià, Ycamià engenrà Alisamà. 42 [*]
Ycamià engenrà Alisamà. 42 [*] frare de
Ydathun: e los fills de Yditun fóran
Ydicum, los quals profetitzàran ab rautes
Ydicun e a tots los altres alets, cascú
Ydithun, los quals cantaven [*], comfesans
Yditun fóran Golias [*] e Jesias e Sabias
Yditun e Haman. 7 E lo nonbre de aquests
ýdoles, e nostro Senyor féu los cells. 27
Yesmeÿas, fill de Abdias; sobre los fills
Ymà, Aram, Asson, Achià. 26 E puys pres
Ymaell, Sarayià, Abdià, Henan. Aquests
yo face açò, que yo bega la sanch de
yo bega la sanch de aquests hòmens, cor
yo no haga peccat en les mies mans, lo Déu
yo, fill de Ysay, pau sia a tu, pau sia a
yo dich ben bé ix de nostro Senyor Déus,
yo portar la archa de nostro Senyor?» 13 E
yo contra los feristeus e liureràs tu
yo liuraré aquells an la tua mà. 11 E com
yo habit en la casa de cedre e la archa
yo no he astat en cassa de aquel temps
yo amené lo pobla dentrò en aquest die de
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1Par 17,6
lo pobla de Israel. Donchs no parlé
1Par 17,6
u dels jutges de Israel, als quals
1Par 17,6
que ells pasquesen lo meu pobla, e
1Par 17,8
del meu pobla de Israell, 8 e
1Par 17,8
ab tu en qualque loch tu anest, e
1Par 17,10
tots los teus anemichs. Donchs
1Par 17,11
tu, la qual serrà de tos fills, e
1Par 17,12
12 I ell adificarà a mi cassa, e
1Par 17,13 la sua cadira perdurablament. 13 E
1Par 17,13
an para i ell serrà a mi an fil, e
1Par 17,14
a aquell qui fo anans de ell. 14 E
1Par 17,16 él dix: –O, Senyor Déus, e què són
1Par 19,12
e si los fills de Amon sobren a tu,
1Par 21,2
Dan, e aportats lo nonbre a mi que
1Par 21,8 –Yo he peccat trop règeument, com
1Par 21,8
tolges lo peccat de ton serfs, cor
1Par 21,10
tres aquella que tu volràs que
1Par 21,12 Donchs, veges qual cosa respondré
1Par 21,13 e ma premen, mas més val a mi que
1Par 21,17 a nostro Senyor: –O, Senyor, e són
1Par 21,17
Yo són aquell qui he peccat,
1Par 21,17 perservit aquest pobla? O, Senyor,
1Par 21,22
lo loch de la tua era, per ço que
1Par 21,23
meu face tot ço que a ell plàcia, e
1Par 21,24
aytant argent com ella vall, cor
1Par 21,24
yo no la deg a tu tolra e depuys
1Par 22,5
enfant e delicat, e la casa la qual
1Par 22,5
en totes les regions. Donchs,
1Par 22,7
de la mia volentat és astat que
1Par 22,9
de tu serrà home molt reposat, cor
1Par 22,9
ell serà apellat homa de pau, e
1Par 22,10
al meu nom e serà a mi an fill e
1Par 22,14 ·t temes ne hages paor. 14 Vet que
1Par 28,2
lo siti dels peus de nostro Déu. E
1Par 28,4
la casa de mon para, per ço que
1Par 28,6
la mia casa e los meus atris, car
1Par 28,6
yo he alet aquell en mi an fill e
1Par 28,19
nostro Senyor ascrites, per ço que
1Par 29,2
aparalada a homa, mas a Déu. 2 E
1Par 29,3 [*] e molt abondament. 3 E part açò
1Par 29,3
an lo templa de mon Déu, lo qual
1Par 29,3
enfora aqueles coses que
1Par 29,14 louam lo teu nobla nom. 14 Qui són
1Par 29,17 las coses són tues. 17 Senyor Déus,
1Par 29,17 proves los cors e ames simplea, un
1Par 29,19
e que adifich la casa de la qual
1Par 16,18 en perdurable covinensa. 18 E dix:
1Par 17,7 “Lo Senyor de les compayas diu açò:
1Par 19,2 Hamon regnà per ell. 2 E Daviu dix:
1Par 21,8
8 E Daviu dix a nostro Senyor:

SEVILLA: 1PAR

yo a u dels jutges de Israel, als quals yo
yo havia menat que ells pasquesen lo meu
yo dixí a ell: ‘Per què tu no has
yo fuy ab tu en qualque loch tu anest, e
yo he morts tots los teus anemichs devant
yo denuncie’t a tu que adificarà a tu una
yo astabliré lo regna de aquells. 12 I ell
yo fermaré la sua cadira perdurablament.
yo seré a ell an para i ell serrà a mi an
yo no tolré a ell la mia misericòrdia, axí
yo astabliré aquel en la mia casa e an lo
yo, qual és la mia casa, que tu has
yo seré a tu en defeniment per lo nostro
yo·ll sàpia. 3 E Joab respòs: –Nostro
yo he fet açò. Jo·t prech que tu tolges
yo he obrat molt folament. 9 E nostro
yo face a tu.’ ” 11 E con Gaad fo vengut a
yo a·quell qui m’ha tremès a tu.” 13 E
yo caga en les mans de nostro Senyor, per
yo aquell, donchs, aquell qui mané que lo
yo són aquell qui he mal fet. Mas, què ha
yo·t prech que la tua mà se torn contra
yo adifich en aquela un altar a nostro
yo doneré a ell bous per fer holocaust e
yo no la deg a tu tolra e depuys yo oferís
yo oferís [*] agradables holocauts. 25
yo ull qui sia adificada a nostro Senyor
yo aperaleré totes les coses anans de la
yo adificàs una cassa al nom del meu Déu,
yo feré aquell reposar tots sos anemichs
yo li deré pau e repòs tots los jorns de
yo seré a ell an pare. Yo fermaré la
yo ab la mia pobresa he aparalades las
yo he aparalades totes las coses qui hi
yo fos rey sobre lo pobla de Ysraell
yo he alet aquell en mi an fill e yo seré
yo seré a él an para. 7 E fermaré lo seu
yo antenés totes les obres de l’
yo ab totes mes forses he aparalades totes
yo do argent e aur an lo templa de mon
yo he ofert en lo templa de mon Déu de ço
yo he aparalades a la santa casa, 4 ço és,
yo e qual és lo meu pobla que nós puscam a
yo sé bé que tu proves los cors e ames
yo, qui són alegra en la simplea de mon
yo he aparalades las despeses. 20 Donchs
“Yo deré a tu la terra de Canan, cordell
‘Yo presí tu con tu gordaves lo bestiar en
–Yo feré misericòrdia ab Hamon, fill de
–Yo he peccat trop règeument, com yo he
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1Par 21,10
1Par 21,17
1Par 21,23
1Par 22,10
1Par 22,14
1Par 28,2
1Par 11,24
1Par 15,21
1Par 12,7
1Par 24,7
1Par 11,40
1Par 23,12
1Par 24,22
1Par 6,38
1Par 1,34
1Par 29,18
1Par 6,62
1Par 7,5
1Par 12,32
1Par 23,18
1Par 2,12
1Par 2,13
1Par 12,18
1Par 29,26
1Par 25,15
1Par 27,30
1Par 2,27
1Par 8,38
1Par 12,38
1Par 28,4
1Par 29,18
1Par 9,1
1Par 11,3
1Par 14,2
1Par 22,13
1Par 22,17
1Par 28,4
1Par 6,72
1Par 27,18
1Par 6,3
1Par 24,1
1Par 24,2
1Par 24,3
1Par 24,4
1Par 24,4
1Par 24,5
1Par 24,6
1Par 9,16
1Par 5,19
1Par 6,38
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a Daviu: “Nostro Senyor diu açò:
qui mané que lo pobla fos nonbrat?
foch e forment per fer sacrifici.
mi an fill e yo seré a ell an pare.
cor lo nonbra és vensut per granea.
mos frares e mon pobla, oyits mi!
24 E açò feia Beneÿas, fill de
e Elifalu e Macenias e Obededom e
e Joèser e Jezraam de Caray, 7 e
de Ytamar. 7 La primera sort exí a
de Joab, fill de Servià; 40 e
12 Los fills de Caath fóran Anram e
príncep dels fills de Tobias. 22 E
de Corrè; 38 e Corrè, de Yzaar; e
Secutà. 34 Abram angenrà Isach, e
18 Senyor, Déus de Abram e de
perentias e cognacions, del trip de
lurs frares e tot lur linatga de
rey sobra ells. 32 E dells fills de
montiplicats. 18 Los fills de
Baós engendrà Obet, Obet angendrà
Obet, Obet angendrà Ysay, 13
Daviu: –Nós som teus e yo, fill de
Israell. 26 Donchs Daviu, fill de
qui éran XII; 15 e la VIII, a
éran en las valls. 30 E Ubill de
que Aram angendrà primerament de
dels quals fóran Ezericham, Bocrú,
Deviu rey sobre tot lo pobla de
mi an rey sobre tot lo pobla de
Déus de Abram e de Ysach e de
ascrita an los libres dels reys de
aquell en rey sobre lo pobla de
ell an rey sobre lo pobla de
que ell los ansenyàs al pobla de
Daviu menà a tots los prínceps de
ço que yo fos rey sobre lo pobla de
ab los lurs lochs. 72 E del trip de
frara de Daviu; sobre los fills de
aquests: Nadap et Abiüd, Eleatzar,
fóran Nedap e Abiüd e Aleatzar e
anans que lur para, e Eleatzar e
e Achimàlech, dels fills de
més an prínceps que los fills de
per lurs compayes, e als fills de
casa de Aleatzar com dels fills de
desots si tots los altros fills de
de Semeý, fill de Galaal, fill de
los agarenchs e ajudaven-los los
Abiazaph, de Corrè; 38 e Corrè, de

SEVILLA: 1PAR

‘Yo do a tu lesta de tres coses, tu alix
Yo són aquell qui he peccat, yo són aquell
Yo doneré volenter a tu tot açò. 24 E lo
Yo fermaré la cadira de son regna per
Yo he aparalats futs e péras a totes les
Yo·m perpencé que adificàs casa a nostro
Yoadè, qui era lo pus nomenat entre tres
Yoel e Zezan cantaven ab lurs rautes [*].
Yorlam e Sabadià, fill de Joiadam de
Yoyarib, e la segona exí a Joell, 8 e la
Yràs de Geth, e Garech de Geth. 41 E Urias
Ysaach e Hebron e Oziell, e fóran IIII e.
Ysaans e Salamoch [*]. 23 E Jerian, son
Ysaar, de Cahat; e Cahat, qui era fill de
Ysach engenrà Isahú e Jacob, qui és dit
Ysach e de Ysrael, nostres paras, tu
Ysachar e del trip de Aser e del trip de
Ysachar éran molt forts hòmens per
Ysachar, qui éran hòmens molt savis e
Ysachar: Salumith fo lo primer. 19 E los
Ysay, 13 Ysay angendrà primerament Eliap,
Ysay angendrà primerament Eliap, lo segon
Ysay, pau sia a tu, pau sia a tu, pau sia
Ysay, regnà sobre tot lo pobla de Israel.
Ysaÿas e a sos fills e a sos frares, qui
Ysmaeel era sobra los camels. E Jaadias de
Ysmaell fóran Mahon, Yamín, Àchac. 28 Onam
Ysmaell, Sarià, Obdià, Hanan. Tots aquests
Ysrael. E totes las romenilles de Israel
Ysrael. 5 E nostro Senyor ha donats a mi
Ysrael, nostres paras, tu guarda
Ysraell e de Judà, e foren trensportats en
Ysraell, segons la paraula de nostro
Ysraell e que lo seu regna era axelsat
Ysraell. Conforte’t e fé beronilment, no
Ysraell que ells ajudasen a Salamó son
Ysraell perdurablament; e ha alets
Yssacar, Chades e Daberith, [*] 73 Armoth
Yssachar era príncep Amrí, fill de Micael;
Ytamar. 4 Eleatzar angendrà Fineès. Fineès
Ytamar. 2 E Nedap e Abiüd moriren meyns de
Ytamar usàran de ofici de prevera. 3 E
Ytamar, segons lur die e segons lur
Ytamar, e ell departí aquells, ço és, als
Ytamar per lurs compayes e per lurs cases
Ytamar. 6 E Samaÿas, fill de Nathanael,
Ytamar. 7 La primera sort exí a Yoyarib, e
Ytheún, e Barachias, fill de Assà, fill de
ytureus e ells nafeus e aquells de Nodap,
Yzaar; e Ysaar, de Cahat; e Cahat, qui era

403

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 6,18
fóran los fills de Caath: Aram,
1Par 27,7
quart mes Asaell, frare de Joab, e
1Par 26,7
fóran Othim e Rafael e Obediel e
1Par 2,1 Rubèn, Simeon, Levý, Judà, Isachar,
1Par 12,40 qui éran de prop entrò a Issachar e
1Par 9,21 duch [*] devant nostro Senyor. 21 E
1Par 9,37 Ner e [Na]dap 37 e Geder e Chayús e
1Par 15,18 frares. E an la segona orda meséran
1Par 15,24
e Josefat e Natanael e Masay e
1Par 26,2
de Corrè fo Mesellemias [*] 2 [*] e
1Par 26,11
fo lo segon, e Tabalias lo ters,
1Par 26,14
devers tremuntana se asdevench a
1Par 27,21
Galaad era príncep Jaddó, fill de
1Par 15,20
sonans ab sembes de aram, 20 e
1Par 5,7
sues havían per prínceps Zezehl e
1Par 9,10
preveras fóran Gerade, Ayotasir e
1Par 26,22
Gehieli. 22 E los fills de Jehieli,
1Par 27,6 homa antra XXX e era sobra XXX. E
1Par 7,8
hòmens. 8 Los fills de Bècher fóran
1Par 9,42 Azà engenrà Jerà; e Arà, Amalaach e
1Par 2,6
Heszom e Hamule. 6 Zare engendrà
1Par 2,7
Cal i Daran; e axí fóran V. 7 E
1Par 9,42
Jerà; e Arà, Amalaach e Zamoch e
1Par 9,42 e Arà, Amalaach e Zamoch e Zamrí, e
1Par 2,4
angenrà de Tamar, qui era se nora,
1Par 6,6 Brocrí engendrà Ozí. 6 Ozí angendrà
1Par 6,6
Ozí. 6 Ozí angendrà Zaraÿas,
1Par 2,6 E Fares angenrà Heszom e Hamule. 6
1Par 1,42
Caran. 42 E Àser engenrà Balaam,
1Par 9,11
Gerade, Ayotasir e Zachim, 11 e
1Par 23,19
primer. 19 E los fills de Hebron:
1Par 8,19
de Ephal, 19 e Jachim e Zebrí e
1Par 27,27
sobre los leuradors de las viyas, e
1Par 8,19
Joab, fill de Ephal, 19 e Jachim e
1Par 6,77
Merarí qui éran romasos del trip de
1Par 8,27
e Seccorià [*] 27 e Jarsià e Elià e
1Par 24,23
lo segon; Jasiell, lo ters;
1Par 26,25
e Jorram fo fill de Asaÿas, e
1Par 27,16
de Rubèn, era Aliàtzer duch de
1Par 8,15
14 E Joè, Sagat e Gormoth 15 e
1Par 8,20
e Zebrí e Zaudí 20 e Elionay e
1Par 4,18
Zochó angendrà Uchiell, pare de
1Par 12,4
e Jeremias e Jahiell e Johanan e
1Par 8,25 e Henan, Achaalan e Anatothià 25 e
1Par 4,37
e Banayà. 37 E Zizà fo fill de
1Par 26,25
de Joram, e Zolimech fo fill de
1Par 27,8 XXIIII mília hòmens. 8 Samahoth de
1Par 15,21
e Macenias e Obededom e Yoel e
1Par 5,7
conpayes sues havían per prínceps
1Par 26,23 Amram e de Saart e de Hebron e de
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Yzar, Hobron, Oziell. 19 Aquests fóran
Zabadias, son fill, era aprés de ell, e
Zabell; lurs frares fóran hòmens molt
Zabulon, 2 Dan, Josep, Bengamín, Naptalín,
Zabulon e a Naptalín aportàvan pa sobra
Zacarias, fill de Mosolam, era porter de
Zacarias e Masolot. 38 [*] engendrà
Zacarias e Ben e Jeriel e Semiramoch e
Zacarias e Bennias e Elèzer, preveras,
Zacarias fo lo primer angenrat, e Yadiell
Zacarias lo quart; tots aquests fóran
Zacarias, son fill, qui era molt savi e
Zacarias; sobra los fills de Benjamín era
Zacaries e Oriell e Santamoch e Jaiell e
Zacharias. 8 E Baala fo fill de Achàs, e
Zachim, 11 e Zarias, fill de Haquies, fill
Zacrí e Joell, son frara, sobra los
Zadap, son fill, era sobra la sua compaya.
Zamichàs e Joàs e Aliàtser e Elionay e
Zamoch e Zamrí, e Zamrí engenrà Moosà. 43
Zamrí e Ethan e Eman, Cal i Daran; e axí
Zamrí engendrà Achor, qui torbà Israel e
Zamrí, e Zamrí engenrà Moosà. 43 Moosà
Zamrí engenrà Moosà. 43 Moosà angenrà
Zàram e Fares. E axí fóran los fils de
Zaraÿas, Zaraÿas angenrà Marayot. 7
Zaraÿas angenrà Marayot. 7 Marayot
Zare engendrà Zamrí e Ethan e Eman, Cal i
Zarian, Jathan. E Dizsan engenrà His,
Zarias, fill de Haquies, fill de Moseŀlam,
Zariau fo lo primer; Amarias fo lo segon;
Zaudí 20 e Elionay e Zelecay e Beliell 21
Zebdias de Aphot era sobra los selers del
Zebrí e Zaudí 20 e Elionay e Zelecay e
Zebulon, Remonó, Thabor ab tots los lurs
Zechí, fills de Joram. 28 Aquests fóran
Zechinon, lo quart. 24 Lo fill de Osiell
Zechrí fo fill de Joram, e Zolimech fo
Zecrí; sobre los fills de Simeon era duch
Zedebià e Aroth e Dar 16 e Michael e Jassà
Zelecay e Beliell 21 e Adarà e Arasà e
Zenon. Aquests fóran fills de Nebequià,
Zepdap de Gader 5 e Eluzay e Geremuch e
Zepdarà e Phariel, los fills de Sesach. 26
Zepheu, qui fo fill de Anlon, qui fo fill
Zerhú. 26 Aquest Selimoth e sos frares
Zezaares era lo V príncep en lo V mes, e
Zezan cantaven ab lurs rautes [*]. 22 E
Zezehl e Zacharias. 8 E Baala fo fill de
Zeziell. 24 E Subael, fill de Gerson, fill
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1Par 4,16
angenrà Senès. 16 E Jaell engendrà
1Par 2,42 primerament Mosà, Mosà engendrà
1Par 2,33 infans. 33 Jonatan angendrà Phàled,
1Par 4,37
e Adiell e Ismiel e Banayà. 37 E
1Par 23,10
10 E los fills de Semeý: Lech e
1Par 23,11 Semeý. 11 E Élech era lo primer e
1Par 4,18
enfentà Jàrech, qui fo para de [*]
1Par 4,18
Jàrech, qui fo para de [*] Zochó.
1Par 26,25
e Zechrí fo fill de Joram, e

SEVILLA: 1PAR

Zib e Siphà e Serià e Asirael. 17 E
Zip e Mererà, para de Hebron. 43 E Hebron
Zizà. Aquests són los fills de Jeramel. 34
Zizà fo fill de Zepheu, qui fo fill de
Zizà e Jaús e Banan; aquets IIII fóran
Zizà lo segon; e Jaús e Banan no hagéran
Zochó. Zochó angendrà Uchiell, pare de
Zochó angendrà Uchiell, pare de Zenon.
Zolimech fo fill de Zerhú. 26 Aquest
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