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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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Par Prol,2
sens aquest, si algú vol aprovar
1Par Prol,29
lo contrari sertes paraules, ço és
1Par Prol,34
la exposició de Tehodosi, dóna
1Par Prol,34 de Tehodosi, dóna a conèxer, ço és
1Par Prol,78 los mestres. Menys de ço, menbre
1Par Prol,84 enterpetrat Divré ha-Iannín, ço és,
1Par Prol,91 rimes «en quants que servesquen
1Par Prol,93
altres són sordes, què n’he yo
1Par Prol,94 sordes, què n’he yo a fer?» (ço és
1Par 1,10 engendrà Nimereod, e aquest comensà
1Par 1,19
engendrà Éber. 19 E foren nats
1Par 2,21 Bessales. 21 E despuxs vench Esrom
1Par 2,23
le Jassur e Aram, les viles de Jaÿr
1Par 2,48 Càaff, que hach nom Micalí, infentà
1Par 4,22
e Joàs, Sarap, qui senyorayaven
1Par 4,33
entorn aquestas ciutats, qui són
1Par 4,33
a Bàal, açò és, lur habitació, que
1Par 4,39 pares; cresqueren molt. 39 E anaren
1Par 4,39
ixent de la vall per sercar pasture
1Par 4,41
de ells, cor aquí havien pastures
1Par 4,42
pastures a llurs ovelles. 42 E
1Par 4,42 anaren en lo munt de Saÿr d hòmens
1Par 5,2
primer nat. 2 Mas Judà era soberch
1Par 5,2
mas la primera genitura anomenada
1Par 5,9
9 devers sol ixent habitave
1Par 5,11
ells en le terra de Basan entrò
1Par 5,18
Geroboam, rey d’Israel, 18 ço és
1Par 5,18 éran XXXXIIII M ª DCC LX hòmens
1Par 5,20
tots aquells qui eren ab ells, cor
1Par 5,22
batalla, [*] e habitaren aquí entrò
1Par 5,23
habità en la terra de Bessan entrò
1Par 6,11 Azaries engendrà Amaties, e Amaties
1Par 6,12
e Amaties a Tibud, 12 e Tibud
1Par 6,12 Tibud a Sadoch, e Ssadoch engendrà
1Par 6,44
de Merarí, lurs germans, stigueren
1Par 6,49
del sant dels sants del santuari e
1Par 6,54
de Aaron en los lurs térmens, ço és
1Par 6,56
de la ciutat e sos cortills donaren
1Par 7,4
de lurs pares hòmens aparentats
1Par 7,11
guerra, e foren XVII M ª e CC ixent
1Par 7,11
foren XVII M ª e CC ixent a host e
1Par 7,12
e CC ixent a host e a batalla. 12 E
1Par 7,21
nats de la terra, cor devallaren
1Par 8,7
7 Nahaman e Axiès e Guera [*]
1Par 9,22
del testament. 22 Tots eren triats
1Par 9,24
(ço és, Abdomnes e Ananies), 24 e
1Par 9,24
24 e a IIII vents eren les portes,
1Par 9,24
vents eren les portes, a llevant e
1Par 9,24
les portes, a llevant e a migjorn e
1Par 9,24
a llevant e a migjorn e a ponent e
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a ci matex le ciència de les escriptures,
a saber, que la un no hy consentí e los
a conèxer, ço és a saber, aquelles coses
a saber, aquelles coses qui menys éran
a mi que doní e liuré als vostres le
a saber, «les Paraules dels Dies dels
a mi mateix e als meus»; e faré açò segons
a fer?» (ço és a dir, si les orelles dels
a dir, si les orelles dels altres no són
a esser hom fort en terra de Agipta. 11 E
a Éber dos fills, lo nom de la un fon
a le filla de Machir, pare de Galaad, e
a Tanat e ses viletes, e foren LX ciutats;
a ell Zàbet e Tiranó, 49 lo qual engendrà
a Moab [*]. 23 E los habitadors de Natayim
a Bàal, açò és, lur habitació, que a tots
a tots se pertenyia. 34 E Massobat [*] e
a la entrada de Gadod entrò lo sol ixent
a lurs ovelles, 40 e trobaren pastura
a llurs ovelles. 42 E a ells matexs, ço
a ells matexs, ço és, als fills de Simeon
a batalla. E Narià e Rafayà e Uziel, fill
a sos germans e senyor de tots, mas la
a Josep. 3 Donchs, los fills de Rubèn,
a la entrada del desert del flum de
a le Saltè 12 e Ezà. E era lur cap Saphan,
a saber, los fills de Rubèn e de Gad e mig
a host. 19 E feren batalla als agaritans
a Déu cridaren en la batalla e Déu oý
a le captivitat. 23 E lo mig trip de
a Baaltimon e Sanit e lo munt de Hermon, e
a Tibud, 12 e Tibud a Sadoch, e Ssadoch
a Sadoch, e Ssadoch engendrà a Ceŀlum, 13
a Ceŀlum, 13 e Ceŀlum engendrà Elxies, e
a part sinestra. E Ethan, fill de Guisí,
a perdonar sobra Israel, axí com ho menà
a saber, de Chaat, e caygué-lus en sort
a Caleff, fill de Safonià. 57 E als fills
a host XXXVI M ª, cor hagueren moltes
a host e a batalla. 12 E a Sufim e Buÿm
a batalla. 12 E a Sufim e Buÿm eren hòmens
a Sufim e Buÿm eren hòmens ciutadans †e
a pendra lur bestiar. 22 E Efraÿm, lur
a Manàat. E engendrà primerament Husà e
a porters, e éran CC XII ab lurs caps e ab
a IIII vents eren les portes, a llevant e
a llevant e a migjorn e a ponent e a
a migjorn e a ponent e a tremuntana. 25 E
a ponent e a tremuntana. 25 E lurs germans
a tremuntana. 25 E lurs germans eren en
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1Par 9,25
1Par 9,27
1Par 9,34
1Par 10,4
1Par 10,9
1Par 10,9
1Par 10,9
1Par 10,11
1Par 10,13
1Par 10,14
1Par 11,1
1Par 11,5
1Par 11,13
1Par 11,17
1Par 11,18
1Par 11,18
1Par 11,19
1Par 11,23
1Par 12,1
1Par 12,8
1Par 12,15
1Par 12,15
1Par 12,16
1Par 12,17
1Par 12,17
1Par 12,19
1Par 12,19
1Par 12,20
1Par 12,22
1Par 12,23
1Par 12,23
1Par 12,24
1Par 12,33
1Par 12,33
1Par 12,35
1Par 12,36
1Par 12,36
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,3
1Par 13,5
1Par 13,6
1Par 13,9
1Par 14,1
1Par 14,1
1Par 14,2
1Par 14,8
1Par 14,8
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eren en los corrals per venir
entorn de la casa de Déu, car sola
ells matexos al servey. 34 (Ço és
ell hach gran pahor. 4 E dix Saül
-los e tolgueren lo cap
lur terra entorn per fer novelles
per fer novelles a lurs ýdoles e
tot ço que havien fet los filisteus
Senyor, per ço com demanà consell
Senyor lo ocís, e girà lo regna
lo poble d’Israel en Hebron, dient
E digueren los habitadors de Gebús
tres vasals. 13 E ell era ab Daviu
E desijà Daviu e dix: –Qui·m darà
portal, e vengueren e portaren-ne
no·n volch beura, e sacrificà
nostre Senyor, 19 e dix: –No plàcia
en le mà de l’egepcià era le lança
Capítol XII 1 Aquests vengueren
faç de lleó e eren leugers com
parts, e féran fogir los amicarans
fogir los amicarans a levant e
de Bengemín e Judà entrò al Mefar,
a David. 17 E axí-los David
per trayr-lo ne liurar-lo
del trip de Menessè se aplegaren
vania ab los filisteus contra Saül
son senyor Saül. 20 E, com hach [*]
host. 22 E tots dies venien hòmens
hòmens garnits [*] qui vinguéran
per fer tornar lo regna de Saül
VI M ª e DCCC garnits e aparallats
germans. 33 E de Zabulon ixents
de Zabulon ixents a la host armats
35 E dels fills de Dan, aparellats
M ª. 36 E dels fills de Asser ixent
a host, hi hach hòmens aparellats
los grans senyors, 2 e dix David
tota la universitat de Ysrael: –Si
Ysrael: –Si a nostro Senyor plau ni
deports. E, com ells seran ajustats
ratornarem l’arque del nostre Déu
d’Israel, de Sicoch [*] entrò
E puyà David e tot Ysrael de Beleat
e ab trompes. 9 E vengueren entrò
Huram, rey de Assur, sos misatges
e fusta de sedra e mestres [*] per
nostre Senyor l’havia endressat
-se tots e raquariren David
a batalla e, com David ho sabé, axí
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a cap de VII dies aprés de un temps en l’
a ells era la guorda, e tanien les claus
a saber, los caps mayorals dels levitans
a son escuder: –Trau ton coltell o te
a Saül e tremateren-lo ab ses armas en
a lurs ýdoles e a lur poble. 10 E materen
a lur poble. 10 E materen les armas de
a Saül, 12 e levaren-se tots los hòmens
a fatilera, 14 e no requerí nostre Senyor,
a Daviu, fill de Ysayi. 11,Tit Capítol XI
a Daviu: –Vet que nós som tos ossos e te
a Daviu: –No vingues ací. E pres Daviu la
a part de munt, com los filisteus se
a beura de la aygua qui és al portal de
a Daviu. E Daviu no·n volch beura, e
a nostre Senyor, 19 e dix: –No plàcia a
a Déu que yo face aquesta cosa, que yo
a forma de plagador de tela de taler. E
a David en Sichalech, dementra que era
a cabirols sobre les muntanyes per cuyta.
a levant e a ponent. 16 E vengueren dels
a ponent. 16 E vengueren dels fills de
a David. 17 E axí-los David a carrera e
a carrera e dix-los si eren venguts per
a sos anamichs, sens tort que ell no·ls
a David com vania ab los filisteus contra
a batalla, e no los ajudà, cor ab consells
a Sicialech, se gitaren devant ell hòmens
a David per ajudar-li entrò que fo ab
a David en Hebron, per fer tornar lo regna
a ell, segons le paraula de nostre Senyor.
a host. 25 E dels fills de Simeon vasalls
a la host armats a batalla foren L M ª.
a batalla foren L M ª. Aquests no eren de
a batalla, XXVII M ª. 36 E dels fills de
a host, hi hach hòmens aparellats a guerra
a guerra XXXX M ª. 37 D’equells de part
a tota la universitat de Ysrael: –Si a
a nostro Senyor plau ni a vosaltres par
a vosaltres par bo, trematam e enviem per
a nós, 3 ratornarem l’arque del nostre
a nós, car no la havem raquesta en lo
a le entrada de Emach, per fer vanir l’
a Cariaciharim, qui és en Judea, per levar
a Geneniquidem, e Asaà alçà ça mà per
a David, e fusta de sedra e mestres [*]
a bestir le casa. 2 E David conech que
a esser rey sobra Ysrael, cor molt era
a batalla e, com David ho sabé, axí a ells
a ells a l’encontra. 9 E los filisteus
4
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1Par 14,8
e, com David ho sabé, axí a ells
1Par 14,10
10 E David demanà de consell
1Par 14,11 mos anemichs en le mia mà axí com
1Par 14,14
en la vall. 14 E David demanà [*]
1Par 14,15 al camp de Betaÿm, adonchs axiràs
1Par 14,16
e perseguí-la de Gabaon entrò
1Par 15,1
Capítol XV 1 E David féu casa
1Par 15,1
en le sua ciutat, e bastí loch
1Par 15,2
dix David que nengú no s’acostàs
1Par 15,16 e ab sembes per alsar gran veu per
1Par 15,29 de nostre senyor fou venguda entrò
1Par 16,3
ell banaý lo poble [*] 3 e partí
1Par 16,3
a tothom de Ysrael, de l’hom entrò
1Par 16,3
entrò a le fembra, una pessa de pa
1Par 16,7
capellans per loar nostre Senyor
1Par 16,8
e apellats lo seu nom e fets
1Par 16,8
apellats lo seu nom e fets a saber
1Par 16,16 en M ª generacions, 16 que ordonà
1Par 16,23 no vullau malignar.”» 23 «Cantats
1Par 16,24
dia la sua salvació. 24 Anunciats
1Par 16,24
a les gents le sua glòria, e
1Par 16,28
és lo seu loch. 28 Donats glòria
1Par 16,28
Senyor, linatge de pobles, donats
1Par 16,29
Senyor glòria e honor, 29 donats
1Par 16,34
jutyar la terra.» 34 «Confessats
1Par 16,36
tot lo poble «Amén, amén, e laor
1Par 16,37
de nostre Senyor, e lexà aquella
1Par 16,40 Gabaon, 40 per santificar holocaust
1Par 16,40 ley de nostre Senyor, la qual manà
1Par 16,41
asenyalats per lur nom, e per loar
1Par 16,42
ells trompes e sembes per fer son
1Par 16,42
son a oir e altres esturments per
1Par 16,42
e altres esturments per a cantar
1Par 17,1 que David stava en son alberch, dix
1Par 17,2
desots cortines. 2 E dix Anathan
1Par 17,4 Athan profeta dient: 4 –Vé e digues
1Par 17,6 Aytant com he anat ab Ysrael comaní
1Par 17,13
13 E yo los saré pare e ells seran
1Par 17,15
e tota aquesta visió que Déu dix
1Par 17,15
que Déu dix a Nathan, dix Nathan
1Par 17,18
18 Què dirà David? Què anadiràs
1Par 17,19
meu, conexs ton serf. 19 [*] com
1Par 17,19 ton serf. 19 [*] com a tu és vengut
1Par 17,19
has feta aquesta nobleza per fer
1Par 17,20 Senyor Déu, no és nengú semblant
1Par 17,25
25 Cor tu, Déu meu, has revalat
1Par 18,2
moabites [*] donant dons per tribut
1Par 18,3 E farí David Adoràsey, rey de Sabà,
1Par 18,6 M ª hòmens. 6 E fou subjugat Aram
1Par 18,6
tribut. E salvà nostre Senyor Déu
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a l’encontra. 9 E los filisteus vengueren
a nostre Senyor, dient: –Si yo pug contre
a desportellament d’ayga. E per açò mès
a nostro Senyor, e Déu dix-li: –Puge
a batalla, cor Déu axirà devant tu per
a Gatza. 17 E axí la fama de David per
a nostre Senyor en le sua ciutat, e bastí
a le arque de Déu, e atendà allí tenda. 2
a la arque de Déu, sinó los levitans, cor
a donar alagria. 17 E féran estar los
a le ciutat de David, Michol, filla de
a tothom de Ysrael, de l’hom entrò a le
a le fembra, una pessa de pa a cascun, un
a cascun, un tros de carn e una ampolla de
a cantar per mà de Asap e de sos germans
a saber a les gents les sues obres. 9
a les gents les sues obres. 9 Cantats al
a Aabram, en son sagrament [*]. 17 E féua nostre Senyor tota le terra, recomptats
a les gents le sua glòria, e a tots los
a tots los pobles les sues maravellas, 25
a nostre Senyor, linatge de pobles, donats
a nostre Senyor glòria e honor, 29 donats
a nostre Senyor la glòria del seu nom,
a nostre Senyor, cor és bo e enpertostemps
a nostre Senyor». 37 E com ell hach açò
a Asap e sos germans per servir aquella,
a nostre Senyor sobra l’altar de l’
a Ysrael. 41 [*] Eman e Gedità e als
a nostra Senyor, car tostemps és la sua
a oir e altres esturments per a cantar a
a cantar a Déu. E los fills de Geditur
a Déu. E los fills de Geditur eren
a Natan profeta: –Vet que yo sech en casa
a David: –Fes tot ço que has en ton cor,
a David mon serf: “Diu nostre Senyor: Tu
a tots los jutges de Ysrael que
a mi fills, e le mia mà no·s levarà de
a Nathan, dix Nathan a David. 16 E vench
a David. 16 E vench David e estech davant
a David, ton serf, més de honor? Tu,
a tu és vengut a plaer, has feta aquesta
a plaer, has feta aquesta nobleza per fer
a saber les tues nobleses. 20 Senyor Déu,
a tu, ne és altra Déu sinó tu, tot axí com
a la orella de ton serf da bastir-li
a David. 3 E farí David Adoràsey, rey de
a Amat, car anava per metra cama en lo
a David e donà-li tribut. E salvà nostre
a David en tot loch on anà. 7 E pres les
5
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1Par 18,11
aquesta vaxella e santificà aquella
1Par 18,13 de David. E salvà nostre Senyor Déu
1Par 18,14
tot Ysrael, e féu juý e justícia
1Par 19,2
E tramès David sos misatgers
1Par 19,2
en la terra dels fills d’Amon,
1Par 19,3
3 E digueren los prínceps de Amon
1Par 19,5
E anaren-se’n e denunciaren-ho
1Par 19,7
ciutats e astiguéran aparallats
1Par 19,9
fills d’Amon e aparellaren-se
1Par 19,9
Amon e aparellaren-se a batalla
1Par 19,11
Aram, 11 e l’altra pobla donà
1Par 19,12
los fills d’Amon. 12 E dix Johab
1Par 19,14
poble qui era ab ell, davant Aram
1Par 19,15
’n en la ciutat, e Joab se’n tornà
1Par 19,16 vahé açò Aram, tramateren misatgers
1Par 19,16
misatgers a Aram ultra Jordà, e
1Par 19,17
ensemps. 17 E açò fou denunciat
1Par 19,17
tot Ysrael e passà Jordà, e vench
1Par 20,1
en lo temps que los reys ixen
1Par 20,4
filisteus e farí Sabatay de Husaray
1Par 20,5
e aquí ferí Alcanan, fill de Jahir,
1Par 21,2
que comtàs lo poble. 2 E dix David
1Par 21,2 e comptats Ysrael, de Berzabe entrò
1Par 21,3
Joab: –Nostre Senyor Déu anadirà
1Par 21,5
e vench en Jerusalem, 5 e donà
1Par 21,8
Déu, e farí Ysrael. 8 E dix David
1Par 21,9
follayat. 9 E parlà nostre Senyor
1Par 21,10
de David, dient: 10 –Vé e parla
1Par 21,10
10 –Vé e parla a David, e digues
1Par 21,12
que·t perseguéscan tos anamichs
1Par 21,13
qui·m tramet.” 13 E David dix
1Par 21,17
terra sobra la faç. 17 E dix David
1Par 21,18
18 E l’àngel de nostre Senyor dix
1Par 21,18 nostre Senyor dix a Gaddi: –Digues
1Par 21,18
–Digues a David que endrés altar
1Par 21,22
faç devers terra. 22 E dix David
1Par 21,22
lo loch de la era e bastiré altar
1Par 21,23
de sobra lo pobla. 23 E dix Aruau
1Par 21,23
’n lo meu senyor ço que li sia bo
1Par 21,23
vet que yo·t daré los meus bous
1Par 21,24
t’ho daré. 24 E dix lo rey David
1Par 21,24
no vull res prestar de ço del teu
1Par 21,25
focen dabades. 25 E donà David
1Par 21,26
peces d’aur. 26 E bastí aquí altar
1Par 21,27
holocaust. 27 E dix nostro Senyor
1Par 22,2
qui picacen les pedres del tall
1Par 22,3
3 E ferres per fer moltes claus
1Par 22,4
e sidonienchs havían aportada
1Par 22,5
és fadrí e tendra e no sap entendra
1Par 22,9
haurà nom. Pau e repòs donaré
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a nostre Senyor ab l’argent e ab l’aur
a David en tot loch on anà. 14 E regnà
a tot son pobla. 15 E Johà, fill de
a Anum per aconortar-lo de son pare, e
a Anum per aconortar-lo. E digueren lur
a lur senyor Anum: –E cuydes tu que David
a David. E David tremès los misatges que
a batalla. 8 E com David ho sabé, tremèsa batalla a la porta de la ciutat. [*] 10
a la porta de la ciutat. [*] 10 E viu Joab
a mà d’Isay contra los fills d’Amon. 12
a son germà: –Si pus fort és Aram que yo,
a batalla, e fogiren per ell. 15 E com los
a le ciutat de Jerusalem. 16 E vahé açò
a Aram ultra Jordà, e a Safach, príncep de
a Safach, príncep de la host de Adoàsser,
a David, e ajustà tot Ysrael e passà
a ells, e aparellà’s David contra Aram e
a host, Joab ajustà tot lo poder de la
a Sipay, dels fills dels guaguants, e
a Lamí, germà de Goliès lo geteu, del qual
a Joab e als primers nats del poble: –[*]
a Dan, e portats-me lo comta, car saber
a son pobla aytals C tants. O, senyor rey,
a David lo nonbra del pobla. E foren tots
a nostro Senyor Déu: –Molt he peccat, com
a Gaddi, profeta de David, dient: 10 –Vé e
a David, e digues a ell açò: “Diu nostra
a ell açò: “Diu nostra Senyor que prengues
a glay o tres dies lo glay de nostre
a Gaddi: –[*] Molt més am caura yo en les
a nostre Senyor: –Yo som aquell qui maní
a Gaddi: –Digues a David que endrés altar
a David que endrés altar a nostre Senyor
a nostre Senyor en la era de Geruau
a Aruau: –Dóne’m lo loch de la era e
a nostre Senyor, per lo planer argent lo
a David: –Prin-la e face’n lo meu
a sos ulls, vet que yo·t daré los meus
a fer holocaust e les arades per lenya [*]
a Eruau: –Axí no és per mi comprat, mas yo
a nostra Senyor e que·ls holocausts focen
a Aruau [*] DC peces d’aur. 26 E bastí
a nostra Senyor e puyà aquí holacausts e
a l’àngel: –Torna lo teu coltell en son
a bastir la casa de nostre Senyor. 3 E
a obs de les portes dels portals e de les
a David molta fusta de sedra. 5 E adonchs
a bastir la casa de nostre Senyor en nom e
a tot Ysrael en sos dies. 10 Ell bastirà
6
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1Par 22,13
judicis que comanà nostre Senyor a Moysès sobra Ysrael. E esforse’t e
1Par 22,14 Vet que en ma pobretat he aparellat a nostro Senyor C M ª quintàs d’or e tres
1Par 22,17
Senyor ab tu. 17 E manà David a tots los prínceps de Ysrael de ajudar a
1Par 22,17
los prínceps de Ysrael de ajudar a Salamó [*], dient: 18 –Veus que
1Par 22,19
pobla. 19 Ara donats lo vostro cor a damanar a nostre Senyor Déu vostra, e
1Par 22,19 Ara donats lo vostro cor a damanar a nostre Senyor Déu vostra, e levats e
1Par 23,6
los levites per partides, ço és a saber: Garson e Càat e Merarí. 7 E los
1Par 23,13 e Moysès. E fon departit Aaron per a sacrificar al santuari, ell e sos
1Par 23,13
al santuari, ell e sos infants per a perfumar devant nostre Senyor [*]. 14 E
1Par 23,30
astar cascun matí e cascun vespra a orar [*] nostre Senyor Déu, 31 e de tots
1Par 24,6
una part de açò que pertenyia a Aleatzar e altra d’açò que pertenyia a
1Par 24,6
e altra d’açò que pertenyia a Itamar e aquestes coses pertenyens als
1Par 24,7
d’aquells. 7 E axí la primera sort a Joraïp, e la segona a Jadeÿas, 8 e la
1Par 24,7
primera sort a Joraïp, e la segona a Jadeÿas, 8 e la terça a Carim, e la
1Par 24,8
e la segona a Jadeÿas, 8 e la terça a Carim, e la quarta a Sehorim, 9 e la
1Par 24,8
8 e la terça a Carim, e la quarta a Sehorim, 9 e la quinta a Maletxies, e la
1Par 24,9
la quarta a Sehorim, 9 e la quinta a Maletxies, e la sisena a Memamín, 10 e
1Par 24,9
la quinta a Maletxies, e la sisena a Memamín, 10 e la VII e a Achós, e la
1Par 24,10 la sisena a Memamín, 10 e la VII e a Achós, e la VIII ª a Abià, 11 e la VIIII
1Par 24,10
10 e la VII e a Achós, e la VIII ª a Abià, 11 e la VIIII º a Gesua, e la X ª
1Par 24,11
e la VIII ª a Abià, 11 e la VIIII º a Gesua, e la X ª a Zacaries, 12 e la XI ª
1Par 24,11
11 e la VIIII º a Gesua, e la X ª a Zacaries, 12 e la XI ª a Eliazip, a
1Par 24,12
e la X ª a Zacaries, 12 e la XI ª a Eliazip, a Zepxim, e la XII ª a Hupà, 13
1Par 24,12
a Zacaries, 12 e la XI ª a Eliazip, a Zepxim, e la XII ª a Hupà, 13 e la XIII
1Par 24,12
a Eliazip, a Zepxim, e la XII ª a Hupà, 13 e la XIII ª a Gesseab, e la
1Par 24,13
e la XII ª a Hupà, 13 e la XIII ª a Gesseab, e la XIIII a Bilgà, 14 e la XV
1Par 24,13
e la XIII ª a Gesseab, e la XIIII a Bilgà, 14 e la XV ª a Amor, e la XVI ª a
1Par 24,14
e la XIIII a Bilgà, 14 e la XV ª a Amor, e la XVI ª a Assir, 15 e la XVII ª
1Par 24,14
14 e la XV ª a Amor, e la XVI ª a Assir, 15 e la XVII ª a Episés, e la
1Par 24,15
e la XVI ª a Assir, 15 e la XVII ª a Episés, e la XVIII ª a Paraýs, 16 e la
1Par 24,15
e la XVII ª a Episés, e la XVIII ª a Paraýs, 16 e la XVIIII ª a Jasiel, e la
1Par 24,16
XVIII ª a Paraýs, 16 e la XVIIII ª a Jasiel, e la XX ª a Jaquim, 17 e la XXI
1Par 24,16
e la XVIIII ª a Jasiel, e la XX ª a Jaquim, 17 e la XXI a Gamuel, e la XXII
1Par 24,17
e la XX ª a Jaquim, 17 e la XXI a Gamuel, e la XXII ª a Dabies, 18 e la
1Par 24,17
17 e la XXI a Gamuel, e la XXII ª a Dabies, 18 e la XXIII a Macies. 19 Açò
1Par 24,18 e la XXII ª a Dabies, 18 e la XXIII a Macies. 19 Açò és lo nombra per lur
1Par 25,5 Déu per axelsar noblesa. E donà Déu a Aman XIIII fills e tres filles. 6 Tots
1Par 25,7
qui sabien de cant per cantar a nostre Senyor CC L e XXXVIII. 8 E
1Par 25,9
escolans. 9 E axí la primera sort a Josep, fill de Asaf; e la segona a
1Par 25,9
a Josep, fill de Asaf; e la segona a Gadalàs ab sos germans e ab sos fills, e
1Par 25,10
e foren XII; 10e la terça sort a Jatur e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,10
XII; 10e la terça sort a Jatur e a sos fills e a sos germans, e foren XII;
1Par 25,10
terça sort a Jatur e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 11 e la quarta
1Par 25,11
foren XII; 11 e la quarta sort axí a Jasser e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,11
11 e la quarta sort axí a Jasser e a sos fills e a sos germans, e foren XII;
1Par 25,11
sort axí a Jasser e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 12 e la
1Par 25,12
XII; 12 e la sinquena sort axí a Mataties e a sos fills e a sos germans,
1Par 25,12
e la sinquena sort axí a Mataties e a sos fills e a sos germans, e foren XII;
1Par 25,12
sort axí a Mataties e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 13 e la VI ª
1Par 25,13
e foren XII; 13 e la VI ª axí a Baquies e a sos fills e a sos germans, e
7
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1Par 25,13
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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1Par 25,23
1Par 25,24
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1Par 25,25
1Par 25,25
1Par 25,25
1Par 25,26
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
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XII; 13 e la VI ª axí a Baquies e
VI ª axí a Baquies e a sos fills e
e la VII ª sort axí an Agarella e
axí an Agarella e a sos fills e
foren XII; 15 e la VIII ª sort axí
15 e la VIII ª sort axí a Ysaÿes e
sort axí a Ysaÿes e a sos fills e
foren XII; 16 e la VIIII ª sort axí
16 e la VIIII ª sort axí a [*] e
sort axí a [*] e a sos fills e
e foren XII; 17 e la X ª sort axí
17 e la X ª sort axí a Samehí e
sort axí a Samehí e a sos fills e
e foren XII; 18 e la XI ª sort axí
18 e la XI ª sort axí a Atzarell e
sort axí a Atzarell e a sos fills e
e foren XII; 19 e la XII ª sort axí
19 e la XII ª sort axí a Zebies e
sort axí a Zebies e a sos fills e
foren XII; 20 e la XIII ª sort axí
20 e la XIII ª sort axí a Subaell e
sort axí a Subaell e a sos fills e
foren XII; 21 e la XIIII ª sort axí
e la XIIII ª sort axí a Mataties e
sort axí a Mataties e a sos fills e
e foren XII; 22 e la XV ª sort axí
22 e la XV ª sort axí a Geremot e
sort axí a Geremot e a sos fills e
e foren XII; 23 e la XVI ª sort axí
23 e la XVI ª sort axí a Ananies e
sort axí a Ananies e a sos fills e
e eren XII; 24 e la XVII ª sort axí
e la XVII ª sort axí a Janaquesa e
axí a Janaquesa e a sos fills e
eren XII; 25 e la XVIII ª sort axí
25 e la XVIII ª sort axí a Ananià e
sort axí a Ananià e a sos fills e
eren XII; 26 e la XVIIII ª sort axí
e la XVIIII ª sort axí a Moŀlati e
sort axí a Moŀlati e a sos fills e
e eren XII; 27 e la XX ª sort axí
27 e la XX ª sort axí a Altha e
sort axí a Altha e a sos fills e
e eren XII; 28 e la XXI ª sort axí
28 e la XXI ª sort axí a Atir e
sort axí a Atir e a sos fills e
foren XII; 29 e la XXII ª sort axí
29 e la XXII ª sort axí a Gidalti e
sort axí a Gidalti e a sos fills e
e eren XII; 30 e la XXIII sort axí

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

a sos fills e a sos germans, e foren XII;
a sos germans, e foren XII; 14 e la VII ª
a sos fills e a sos germans, e foren XII;
a sos germans, e foren XII; 15 e la VIII ª
a Ysaÿes e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e foren XII;
a sos germans, e foren XII; 16 e la VIIII
a [*] e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e foren XII;
a sos germans, e foren XII; 17 e la X ª
a Samehí e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e foren XII;
a sos germans, e foren XII; 18 e la XI ª
a Atzarell e a sos fills e a sos germans,
a sos fills e a sos germans, e foren XII;
a sos germans, e foren XII; 19 e la XII ª
a Zebies e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e foren XII;
a sos germans, e foren XII; 20 e la XIII ª
a Subaell e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e foren XII;
a sos germans, e foren XII; 21 e la XIIII
a Mataties e a sos fills e a sos germans,
a sos fills e a sos germans, e foren XII;
a sos germans, e foren XII; 22 e la XV ª
a Geremot e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e foren XII;
a sos germans, e foren XII; 23 e la XVI ª
a Ananies e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e eren XII;
a sos germans, e eren XII; 24 e la XVII ª
a Janaquesa e a sos fills e a sos germans,
a sos fills e a sos germans, e eren XII;
a sos germans, e eren XII; 25 e la XVIII ª
a Ananià e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e eren XII;
a sos germans, e eren XII; 26 e la XVIIII
a Moŀlati e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e eren XII;
a sos germans, e eren XII; 27 e la XX ª
a Altha e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e eren XII;
a sos germans, e eren XII; 28 e la XXI ª
a Atir e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e foren XII;
a sos germans, e foren XII; 29 e la XXII ª
a Gidalti e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e eren XII;
a sos germans, e eren XII; 30 e la XXIII
a Naziot e a sos fills, e a sos germans, e
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1Par 25,30
30 e la XXIII sort axí a Naziot e a sos fills, e a sos germans, e eren XII;
1Par 25,30
sort axí a Naziot e a sos fills, e a sos germans, e eren XII; 31 e la XXIIII
1Par 25,31
e eren XII; 31 e la XXIIII sort axí a Romamti e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,31 31 e la XXIIII sort axí a Romamti e a sos fills e a sos germans, e foren XII.
1Par 25,31
sort axí a Romamti e a sos fills e a sos germans, e foren XII. 26,Tit Capítol
1Par 26,6
VIII; cor Déu lo havia banaÿt. 6 E a Samaÿas, son fill, nesqueren fills qui
1Par 26,14
[*]. 14 E caygué la sort primera a sol ixent a Ysaÿes [*] qui fon fill de
1Par 26,14
caygué la sort primera a sol ixent a Ysaÿes [*] qui fon fill de aquests [*].
1Par 26,29
Isbat, e de Naamies e de sos fills, a la obra defora sobra Ysrael, e los
1Par 26,30
Ysrael ultra Jordà, devers ponent, a tota obra de nostre Senyor e a servey
1Par 26,30
a tota obra de nostre Senyor e a servey del rey. 31 E de Habron era cap
1Par 27,24
E Joab, lo fill de Saruià, comensà a contar e no esplagà, cor entratant fo
1Par 28,2
bastir casa de rapòs en lo meu cor a la archa de la covinensa de nostre
1Par 28,2 la covinensa de nostre Senyor Déu e a scambell del peu de nostre Senyor. Ja hu
1Par 28,3
he yo aparellat de fer. 3 E Déu ha a mi dit: “Tu no bastiràs casa en lo meu
1Par 28,4
nostre Senyor Déu d’Israel ha elet a mi més que nengú de la casa de mon pare
1Par 28,4
los fills de mon pare volch fer a mi rey e regnar sobra Ysrael. 5 E de
1Par 28,6
de Déu sobra Ysrael. 6 E Déu dix a mi: “Salamó, ton fill, bastirà a mi casa
1Par 28,6
a mi: “Salamó, ton fill, bastirà a mi casa e mes claustres, car yo he elet
1Par 28,6
e mes claustres, car yo he elet a ell per fill e yo li saré pare. 7 E yo
1Par 28,8
la bona terra e la façats haratar a vostres fills aprés de vós
1Par 28,11
’t e fes-ho. 11 E donà David a Salamó, son fill, la forma del palau e
1Par 28,14
Senyor, 14 de cascun ofici d’or a pes e d’argent a pes de cascun ofici,
1Par 28,14
ofici d’or a pes e d’argent a pes de cascun ofici, 15 e lo pes del
1Par 28,16
ses cresolas [*]. 16 E donà-li or a pes a obs de la taula [*] d’argent, 17
1Par 28,16
[*]. 16 E donà-li or a pes a obs de la taula [*] d’argent, 17 e les
1Par 28,17
candeles e los bacins [*] d’or [*] a pes de cascun bací, e dels bacins d’
1Par 28,17
bací, e dels bacins d’argent a pes de cascun bací, 18 e a l’altar de
1Par 28,18
argent a pes de cascun bací, 18 e a l’altar de perfum or esmerat a pes e la
1Par 28,18
e a l’altar de perfum or esmerat a pes e la forma [*] dels xerobins de or e
1Par 28,19
dix David: «Tot açò m’és estat fet a saber ab tota la forma de les obres.» 20
1Par 28,20 forma de les obres.» 20 E dix David a Salamó, son fill: –Esforce’t [*] e fes
1Par 28,21
dels preveres e dels levitans, a tot l’ofici de la casa. E [*] en tota
1Par 29,1
1 E adonchs lo rey David dix a tota la univercitat: –Salamó, mon fill,
1Par 29,2
yo ab tot lo meu poder he aparellat a la casa de nostre Senyor Déu or a les
1Par 29,2
a la casa de nostre Senyor Déu or a les eynes de or e argent a les eynas d’
1Par 29,2
Déu or a les eynes de or e argent a les eynas d’argent e aram a les eynas
1Par 29,2
argent a les eynas d’argent e aram a les eynas d’aram e ferro a les eynes de
1Par 29,2
e aram a les eynas d’aram e ferro a les eynes de ferro e fusts a les eynas
1Par 29,2
ferro a les eynes de ferro e fusts a les eynas da fusts e pedres de
1Par 29,3
tresor de or e d’argent que donaré a la casa del meu Déu, part tot açò qui és
1Par 29,3
Déu, part tot açò qui és aparellat a la casa del santuari, 4 ço és, tres
1Par 29,5
vuy le sua mà e aquella estena a nostre Senyor? 6 Donchs, vodàran los [*]
1Par 29,7
de la obra del rey 7 que [*] a la [*] casa de Déu [*], X mília drachmes
1Par 29,9
vodat, car ab compliment donaren a nostre Senyor; e [*] David se alagrà de
1Par 29,12
mà [*] és de esforsar e da axalzar a tots. 13 Ara, Senyor Déu nostre, nos
1Par 29,13
Senyor Déu nostre, nos confesam a tu e loam lo nom de la tua laor. 14 E
1Par 29,15
e axellats axí com nostros pares; e a forma de ombra són nostros dies en la
1Par 29,16
multitud qui han endressat lur cor a bastir aquesta casa en lo nom de la tua
1Par 29,17
qui ací és, [*] ha vodat ab alagria a tu. 18 Senyor Déu meu, Déu de Abraam e
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1Par 29,18
nostros pares, guordaren açò
1Par 29,20 endressat. 20 E adonchs dix David
1Par 29,21
Senyor e al rey. 21 E sacrificaren
1Par 29,21
ab lur abauratge, e sacrificis molt
1Par 29,22
fill de David. E untaren-lo [*]
1Par 29,23 ab molta benanansa, e obaý e banaý
1Par 29,24
tots los fills del rey David [*]
1Par 29,25 E nostre Senyor levà en alt Salamó
1Par 3,4
hach de Achlà, se muller [*]. 4
1Par 16,18 en testament de tostemps, 18 dient:
1Par 29,11 [*] en tostemps e enpertostemps. 11
1Par 16,13
juýs de la sua buca. 13 Sament de
1Par 16,16 en M ª generacions, 16 que ordonà a
1Par 6,3
e Busiel. 3 E los de Abram foren
1Par 6,3
Mariam, lur germana. E los fills de
1Par 6,49
tabernaccla de la casa de Déu. 49 E
1Par 6,54
per albergar los fills de
1Par 6,57
fill de Safonià. 57 E als fills de
1Par 15,4
4 E ajustà David los fills de
1Par 23,13
13 E los fills de Abraam foren
1Par 23,13
Aaron e Moysès. E fon departit
1Par 23,28
stament era per mà dels fills de
1Par 24,31
en contra de lurs germans, fills de
1Par Prol,26
e tot lo segle combat entre si
1Par Prol,72 ten solament dels contradients, qui
1Par Prol,77 en les coses, mas que sia mudada
1Par Prol,77 mas que sia mudada ab lo actor e
1Par 4,9
9 Fon Jabés [*] dient: –Li infantà
1Par 4,10
e crex lo meu terma, e és la tua mà
1Par 4,23 Natayim e de Gederà habitaven aquí
1Par 5,10
En lo temps de Saüll feren batallas
1Par 5,20
[*]. 20 [*] e tots aquells qui eren
1Par 6,33
33 E aquests e aquells qui estaven
1Par 6,67
Cichem en lo munt de Efraÿm
1Par 7,7
hòmens forts de guerra, e foren
1Par 7,23
per conhortar-lo. 23 E tornà
1Par 7,23
[*], e mès-li nom Baharià, cor
1Par 7,23
-li nom Baharià, cor ab mal era
1Par 7,40
de batalla, cap dels prínceps,
1Par 9,20
entigament, e nostre Senyor era
1Par 9,22
triats a porters, e éran CC XII
1Par 9,22
e éran CC XII ab lurs caps e
1Par 9,25
de un temps en l’altre per star
1Par 9,26
altre per star ab aquests, 26 cor
1Par 9,31
dels levitans, era mayoral [*]
1Par 10,1
X 1 E los fillisteus guerrayaren
1Par 10,7
fills e que tota le host qui era
1Par 10,9
lo cap a Saül e tremateren-lo
1Par 11,3 en Hebron al rey. E feren covinensa
1Par 11,4
per mà de Samuel. 4 E anà Daviu

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

a la tua voluntat, e aytals són les
a tota la gent: –Beneÿt sia tostemps lo
a nostre Senyor l’endemà aprés aquell dia
a tot Israel. 22 E menyaren e bagueren
a esser rey e Sadoch per capellà. 23 E
a ell tot Ysrael. 24 E tots los prínceps e
a Salamó. 25 E nostre Senyor levà en alt
a vista de tot Ysrael e donà sobra ell
A aquest li nesqueren VI en Hebron, e
“A tu donaré la terra de Canahan, part de
A tu, Senyor, ést la granesa e lo
Aabram, sos serfs, fills de Jacob, sos
Aabram, en son sagrament [*]. 17 E féuAaron, Moysès e Mariam, lur germana. E los
Aaron foren Nadab e Abiüd e Alatzar e
Aaron e sos fills perfumaven sobre l’
Aaron en los lurs térmens, ço és a saber,
Aaron donaren le ciutat del reculliment en
Aaron e los levitans. 5 Dels fills de
Aaron e Moysès. E fon departit Aaron per a
Aaron per a sacrificar al santuari, ell e
Aaron, e serviren la casa de Déu sobra les
Aaron, devant lo rey David e Sadoch e
ab aquestes tres varietats. E sertes
ab dents de cha me rouhen, em poblich
ab lo actor e ab los mestres. Menys de ço,
ab los mestres. Menys de ço, menbre a mi
ab dolor, haurà nom axí. 10 E cridà Jabés
ab mi, e faràs companyia de no destrovirab lo rey quant regnà. 24 E los fills de
ab los agaritans e caygueren en lurs mans
ab ells, cor a Déu cridaren en la batalla
ab lurs fills: [*] Eman lo cantor, fill de
ab sos deports [*], 68 [*] 69 e Zalon e
ab tot lur perentat XXII M ª e XXIIII. 8 E
ab se muller, e consabé [*], e mès-li
ab mal era ab son alberch, 24 e se filla
ab son alberch, 24 e se filla hach nom
ab tot lur linatge de host e batalla. E
ab ell. 21 E Zaries, fill de Masalmies,
ab lurs caps e ab lurs linatges, e Daviu e
ab lurs linatges, e Daviu e Samuel lo
ab aquests, 26 cor ab lealtat eren los
ab lealtat eren los quatre portés e eren
ab lealtat que fos sobra le obra dels
ab Ysrael, e fogien los hòmens d’Israel
ab ell era en fuyta, desempararen las
ab ses armas en lur terra e sercaren-ne
ab Daviu en Hebron devant nostre Senyor e
ab tot Ysrael en Jerusalem, ço és, Gebús,
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1Par 11,9
e nostre Senyor Déu de Sabaot era ab ell. 10 Aquests són los caps vaxalls
1Par 11,10
són los caps vaxalls qui éran ab Daviu, qui s’esforsaven ab ell en son
1Par 11,10
éran ab Daviu, qui s’esforsaven ab ell en son regna an tot Ysrael per fer
1Par 11,13
era dels tres vasals. 13 E ell era ab Daviu a part de munt, com los filisteus
1Par 11,23
de tela de taler. E devellà ab ell una verga, tolch-li le sua lança
1Par 12,2
de geritans, 2 e trahents sagetes ab arch en le mà dreta, e ab l’esquerra
1Par 12,2
sagetes ab arch en le mà dreta, e ab l’esquerra les pedres e les segetes ab
1Par 12,2
esquerra les pedres e les segetes ab l’arch. Eren dels germans de Saül, e
1Par 12,8
8 Del trip de Gad se apertaven ab David Amassat e Madabat, hòmens d’
1Par 12,8
de batalla e de host, aperellats ab lansa e ascut, qui havían faç de lleó e
1Par 12,17
pau ne per aydar-li, ne si eren ab ell d’un cor ensemps, o si eren
1Par 12,18
amb tu, fill de Jessè, pau, pau sia ab tu e pau sia ab tos valadós, car nostre
1Par 12,18
Jessè, pau, pau sia ab tu e pau sia ab tos valadós, car nostre Senyor te
1Par 12,19
se aplegaren a David com vania ab los filisteus contra Saül a batalla, e
1Par 12,19
Saül a batalla, e no los ajudà, cor ab consells dels caps dels filisteus lo’n
1Par 12,22
David per ajudar-li entrò que fo ab ten gran host com host de Déu. 23 E
1Par 12,28
qui era fadrí vasall de host ab le casa de son pare, qui era príncep,
1Par 12,32
e foren de lur trip caps dels CC, e ab ells tots lurs germans. 33 E de Zabulon
1Par 12,34
de Naptalim [*] †e ach tres al es† ab escut e lança, XXXVII M ª. 35 E dels
1Par 12,38 de guerra e hòmens bé aperellats e ab cor complit, e vengueren en Hebron per
1Par 12,40
hi aportaven pa amb àzens e ab camells e ab muls e ab bous, e ab
1Par 12,40
pa amb àzens e ab camells e ab muls e ab bous, e ab vianda de farina e
1Par 12,40 amb àzens e ab camells e ab muls e ab bous, e ab vianda de farina e panses e
1Par 12,40 e ab camells e ab muls e ab bous, e ab vianda de farina e panses e figues e vi
1Par 13,1
Capítol XIII 1 Aconsellà’s David ab los prínceps dels milenàs e dels
1Par 13,1
dels milenàs e dels sentanàs e ab tots los grans senyors, 2 e dix David a
1Par 13,2
per totes les terres de Israel, e ab ells sien tots los sacerdots e tots los
1Par 13,2
levitans, qui són en las ciutats ab lurs deports. E, com ells seran
1Par 13,8
juguaven devant nostre Senyor ab gran poder e ab cants e ab fitoles e ab
1Par 13,8
nostre Senyor ab gran poder e ab cants e ab fitoles e ab tabals e ab
1Par 13,8
Senyor ab gran poder e ab cants e ab fitoles e ab tabals e ab temborets e ab
1Par 13,8
poder e ab cants e ab fitoles e ab tabals e ab temborets e ab cembes e ab
1Par 13,8
ab cants e ab fitoles e ab tabals e ab temborets e ab cembes e ab trompes. 9 E
1Par 13,8
e ab tabals e ab temborets e ab cembes e ab trompes. 9 E vengueren
1Par 13,8 tabals e ab temborets e ab cembes e ab trompes. 9 E vengueren entrò a
1Par 13,13
13 E per ço, David no la racullí ab si en la sua ciutat, e féu-le pozar
1Par 15,15
de nostre Senyor, en lurs espatlles ab perxes. 16 E dix David als prínceps
1Par 15,16
dels levitans que fecen star [*] ab himnes e ab cants e ab tabals e ab
1Par 15,16
que fecen star [*] ab himnes e ab cants e ab tabals e ab trompes e ab
1Par 15,16
star [*] ab himnes e ab cants e ab tabals e ab trompes e ab sembes per
1Par 15,16
ab himnes e ab cants e ab tabals e ab trompes e ab sembes per alsar gran veu
1Par 15,16 ab cants e ab tabals e ab trompes e ab sembes per alsar gran veu per a donar
1Par 15,19 cantors eren Aman e Asap e Athan ab sembes d’aram per mils cantar, 20 e
1Par 15,21 Obededom e Jael e Azaries cantaven ab òrguens en la octava per sobrapuyar. 22
1Par 15,24
trompaven devant l’archa de Déu ab trompes, e Obedebedom e Jayà eren
1Par 15,27 VII merdans. 27 E David era abrigat ab un mantell de porpra, e tots los
1Par 15,28
del testament de nostre Senyor ab jubilació, faent-ho oir ab [*] tabals
1Par 15,28
Senyor ab jubilació, faent-ho oir ab [*] tabals e ab òrguens [*]. 29 E com
1Par 15,28
faent-ho oir ab [*] tabals e ab òrguens [*]. 29 E com l’archa [*] de
1Par 16,5
lo quart, e Johel lo quint [*] ab esturments de tabals e d’òrguens, e
11
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1Par 16,5
1Par 16,6
1Par 16,17
1Par 16,22
1Par 16,42
1Par 17,2
1Par 17,6
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 19,2
1Par 19,8
1Par 19,14
1Par 19,17
1Par 19,19
1Par 20,3
1Par 20,4
1Par 20,5
1Par 21,6
1Par 21,16
1Par 21,20
1Par 21,24
1Par 21,26
1Par 22,11
1Par 22,16
1Par 22,18
1Par 24,5
1Par 25,1
1Par 25,1
1Par 25,1
1Par 25,1
1Par 25,3
1Par 25,5
1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 25,7
1Par 25,8
1Par 25,9
1Par 25,9
1Par 26,8
1Par 26,9
1Par 27,32
1Par 28,1
1Par 28,12
1Par 28,19
1Par 28,20
1Par 29,2
1Par 29,9
1Par 29,17

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

de tabals e d’òrguens, e Asap
6 E Banaÿas e Jasiel, capellans
sagrament [*]. 17 E féu-lo estar
22 “No toquets los meus untats ne
glòria. 42 E Haman e Gedità havien
en ton cor, car nostra Senyor és
tabernaccla. 6 Aytant com he anat
e santificà aquella a nostre Senyor
a nostre Senyor ab l’argent e
[*]. 2 E dix David: –Faré amistança
com David ho sabé, tremès-hi Joab
’s Joab, ell e lo poble qui era
’s David contra Aram e combaté’s
eren per Ysrael; féran pau
E despuxes tornà-ce’n David
4 E aytantost hach batalla en Gatza
5 E aprés [*] moltes batalles
E Leví e Benyamín no foren comtats
estant entre la terra e lo cel
e viu l’àngel, e quatra seus fills
per mi comprat, mas yo ho compraré
E apellà nostre Senyor e respòs
ara, mon fill, sia nostro Senyor
Leva e fes, e sia nostre Senyor
que vertaderament nostre Senyor és
partiren-los per sorts en aquells
e de Getidum, qui profetitzaven
qui profetitzaven ab òrguens e
ab òrguens e ab tabals e
òrguens e ab tabals e ab sembes e
de lur pare Getidum, qui profetava
fills de Aman, profeta del rey
de lur pare, Asaf e Getidum e Aman,
ab lo cantar en la casa de Déu
en la casa de Déu ab sembes e
casa de Déu ab sembes e ab tabals e
Déu [*]. 7 E foren lur nombra
als grans com als pochs, mestres
fill de Asaf; e la segona a Gadalàs
segona a Gadalàs ab sos germans e
germans tots foren hòmens de host
LXII. 9 E los fills de Masalamies
[*] Jahel, fill de Assimon, era
e del bestiar del rey e sos fills
forma de tot ço qui era en sperit
«Tot açò m’és estat fet a saber
pahor, car nostre Senyor Déu és
car de nostre Senyor Déu és. 2 E yo
poble, per ço com havien vodat, car
teu pobla, qui ací és, [*] ha vodat

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

ab sembes. 6 E Banaÿas e Jasiel, capellans
ab trompes, tots aquests sonaven
ab Jacob en custuma, en Ysrael en
ab los meus profetes no vullau malignar.”»
ab ells trompes e sembes per fer son a oir
ab tu. 3 E en aquella nit fon la paraula
ab Ysrael comaní a tots los jutges de
ab l’argent e ab l’aur que portà de
ab l’aur que portà de totes les gents de
ab Anum, fill de Naàs, com son pare en son
ab tota le sua host. 9 E axiren-hi los
ab ell, davant Aram a batalla, e fogiren
ab ell. 18 E fugí Aram per Ysrael. E matà
ab David e serviren-lo. E puxs no
ab tot son poble en Jerusalem. 4 E
ab los filisteus e farí Sabatay de Husaray
ab los filisteus, e aquí ferí Alcanan,
ab ells, e fon asbalaÿt Joab per la
ab son coltell tret en se mà, tinent
ab ell, qui s’amaguaren [*]. 21 [*] E
ab planer argent, car yo no vull res
ab foch qui davellà del cel e cremà l’
ab tu, e saràs abundant e bastiràs la casa
ab tu. 17 E manà David a tots los prínceps
ab vós, reposats-vos de tots vostres
ab aquells, per ço com eren prínceps [*]
ab òrguens e ab tabals e ab sembes e ab
ab tabals e ab sembes e ab veus. Lur
ab sembes e ab veus. Lur nombra, dels
ab veus. Lur nombra, dels hòmens de obra
ab òrguens per loar e banayr nostre
ab paraules de Déu per axelsar noblesa. E
ab lo cantar en la casa de Déu ab sembes e
ab sembes e ab tabals e ab so d’òrguens
ab tabals e ab so d’òrguens en lo servey
ab so d’òrguens en lo servey de la casa
ab lurs germans qui sabien de cant per
ab escolans. 9 E axí la primera sort a
ab sos germans e ab sos fills, e foren
ab sos fills, e foren XII; 10e la terça
ab poder de servir, e eren LXII. 9 E los
ab lurs germans eren hòmens de host, e
ab los fills del rey. 33 E Arxitòfell era
ab sos escuders e tots los vasalls de la
ab ell del palau de la casa de nostre
ab tota la forma de les obres.» 20 E dix
ab tu, e no·t derelinquirà ne·t lexarà
ab tot lo meu poder he aparellat a la casa
ab compliment donaren a nostre Senyor; e
ab alagria a tu. 18 Senyor Déu meu, Déu de
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1Par 29,21 M braus e M mardans e M moltons
1Par 29,22 devant nostre Senyor en aquell dia
1Par 29,23 per rey en loch de David, son para,
1Par 12,19
filisteus lo’n feren tornar dient:
1Par 29,30
Paraules de Natan profeta [*]. 30
1Par 11,32
arabita e Esmanot lo bacurmen e
1Par 27,19
trip de Zabulon, Himaàs, fill de
1Par 8,38
e Bruqú e Ismael e Ysaries e
1Par 3,2
de Carmell, 2 e lo tercer fon
1Par 15,24
e Canà, porters de la archa. 24 E
1Par 1,43
qui regnaren en la terra de Edom
1Par 1,43
Bele, fill de Ebor, qui havia nom
1Par 17,13
l’he levada en aquell qui és estat
1Par 22,5
havia obs son fill gran multitud
1Par 29,25 regna [*] yamés no fo [*] en Ysrael
1Par 27,12
del VIIII è mes fon príncep
1Par 29,21
e M mardans e M moltons ab lur
1Par 8,25
e Jeremies e Elem e Antories 25 e
1Par 8,15
e Geremot 15 e Sabadies e Ararat e
1Par 6,44
E Ethan, fill de Guisí, fill d’
1Par 5,15
fill de Bus, 15 germà del fill de
1Par 3,21
son germà, e son fill fon [*]
1Par 9,16
de Satí, fill de Assab, 16 e de
1Par 9,23
de Déu e del trabernaccla (ço és,
1Par 6,74
del trip de Asser haguéran Masal e
1Par 8,23 Semeý. 22 E Yspam e Éber [*] 23 e
1Par 8,30
30 e lo nom de son primer nat era
1Par 9,36
e son fill lo primer nat hach nom
1Par 5,13
e Zabe e Zoray e Johacan e Sia e
1Par 8,12
12 E als fills de ell foren Ffàal e
1Par 2,24 E le muller de Esrom, qui havia nom
1Par 3,10
E lo fill de Salamó fon Roboam, e
1Par 24,10
e la VII e a Achós, e la VIII ª a
1Par 2,29
de la muller de Abizur, qui ha nom
1Par 5,14
e Àber. 14 Aquests són los fills de
1Par 9,19
19 E Salum, fill de Coré, fill de
1Par 15,11 C XII. 11 E David apellà Sadoch e
1Par 18,16
fill d’Eitub, e Aximàlech, fill de
1Par 24,6
e devant Sadoch, [*] fill de
1Par 7,18
le Malquetana, engendrà Ysoda e
1Par 8,11
lurs pares. 11 E Manssip engendrà
1Par 3,1
e lo segon Daniel, lo qual hach de
1Par 2,16 è. 16 E les germanes foren Sarugà e
1Par 2,17
Abisay e Joab e Azael [*]. 17 E
1Par 1,22
e Husal e Diquelà 22 e Ebal e
1Par 7,19 Zamidà Daham e Sèmsem e Alaquí e
1Par 2,42
fon Mesà son primer nat, e
1Par 2,16
E los fills de Seruià foren
1Par 6,23
Asur són fills de aquell, 23 [*] e
1Par 19,15
fogit, fogiren aytanbé per mà de
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ab lur abauratge, e sacrificis molt a tot
ab gran alagria e feren regnar altra veu
ab molta benanansa, e obaý e banaý a ell
–Ab los nostros caps vendrà en gràcia de
Ab son regisma e son vasellatge e los
Ababà de Solabanta. 33 E los fills de Geym
Abadia; e del trip de Naptalim, Geremot,
Abadies e Amon. Tots aquests foren fills
Abalon, fill de Maachà, qui fon filla de
Abanias e Josafat e Notavael e Massay e
abans que regnàs rey en Ysrael: Bele, fill
abans Dinadab. 44 E morí Bele, e regnà en
abans de tu. 14 E fer-l’he estar en mon
abans que morís. 6 E apellà [*] Salamó e
abans que ell. 26 E David, fill de Jessè,
Abàsar amromita, del trip de Bengemín, e
abauratge, e sacrificis molt a tot Israel.
Abdaxà e Famiel, qui foren fills de
Àbder. 16 E Michdol e Yspà foren fills de
Abdí, fill de Mauch, 45 [*] fill de
Abdiel, fill de Gemí, cap dels de la casa
Abdies [*]. 22 E lo fill de Sacanias fon
Abdies, fill de Samaÿas, fill de Galal,
Abdomnes e Ananies), 24 e a IIII vents
Abdon [*], 75 e Lixohe e Rohob e lurs
Abdon e Ezecrí e Evan 24 e Jeremies e Elem
Abdon, e l’altre Assur e l’altre Sis e
Abdon, [*] e l’altre, Sis, e l’altra,
Àber. 14 Aquests són los fills de Abial e
Àber e Missam e Sómer; aquests bastiren
Abià, enfantà-li Essur, pare de Techoa.
Abià fon son fill, [*] 11 [*] 12 e
Abià, 11 e la VIIII º a Gesua, e la X ª a
Abial, e infentà-li Aeban e Molid. 30 E
Abial e fills de Hurí, fill de Jerohe,
Abiasab, fill de Corè, e sos germans de la
Abiatà, sacerdots, e los levitans Oriel e
Abiatar, éran capallans. E Sanasarà era
Abiatar, per asser cap patrons. E aquests
Abiàzer e Amaalà. 19 Foren los fills de
Abicub e Alafàel. 12 E als fills de ell
Abigal de Carmell, 2 e lo tercer fon
Abigual. E los fills de Seruià foren
Abigual infantà Amassà, e lo pare de
Abimael [*] 23 e Efir e Evilà e Jabab. E
Abimam. 20 E los fills de Efraÿm foren
Abipsí e los de Meresà, pare de Hebron. 43
Abisay e Joab e Azael [*]. 17 E Abigual
Abisay, fill de aquell, e Asur fon fill
Abisay [*] e vengueren-se’n en la
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1Par 2,28 de Honam Samay [*]; foren Nadab e
1Par 6,3
E los fills de Aaron foren Nadab e
1Par 8,3
3 E Beaell hach fills Edat e Guetà,
1Par 24,1
depertits. E eren aquests: Nadab e
1Par 24,2
e Ytamar. 2 E moriren Nadab e
1Par 11,28 28 e Ysan, fill de Yques racoytà, e
1Par 2,29
29 E lo nom de la muller de
1Par 26,28
profeta e Saül, fill de Sis, e
1Par 27,21
trip de Bengemín, Jahaziel, fill de
1Par 5,8
habitaven en Arroer entrò en
1Par 7,8 e Làzer e Elinay e Ambrí e Gemiot e
1Par 1,28
Tale 27 [*] 28 E los fills de
1Par 1,32
que engendrà Caturà, concupina de
1Par 1,33
isqueren de Caturà, concupina de
1Par 1,34 Caturà, concupina de Abraam. 34 E
1Par 23,12
12 E los fills de Cahat foren IIII:
1Par 23,13
e Ebrot e Usiel. 13 E los fills de
1Par 24,20
de Leví, los romasos: fills de
1Par 29,18
a tu. 18 Senyor Déu meu, Déu de
1Par 6,2
Metarí. 2 E los fills de Caad foren
1Par 6,3
Ysach e Abron e Busiel. 3 E los de
1Par 27,18
de David; e del trip de Isachar,
1Par 15,27
e VII merdans. 27 E David era
1Par 6,2
fills de Caad foren Abram e Ysach e
1Par 6,18
dit és, foren Enbatim e Ysach e
1Par 4,21
de Mehessà, e los linages de Bet
1Par 4,40
grassa e bona e la terra era
1Par 22,11
sia nostro Senyor ab tu, e saràs
1Par 22,13 Senyor ton Déu. 13 E adonchs seràs
1Par, Expl
los regnes e terres. Expl Ací és
1Par 3,24
foren Addaÿas e Aliasip e Palayà e
1Par 8,1
primer nat, e Asbael lo segon, e
1Par 11,29
e Abízer anthoyita, 29 [*] e Ylam
1Par 2,49
pare de Mabenè e pare de Gabaà. E
1Par 29,30
son regisma e son vasellatge e los
1Par 7,40
40 Tots aquests foren fills de
1Par 12,34
34 Dels fills de Naptalim [*] †e
1Par 8,35
Maribaal e Mèleych e Thoharoas e
1Par 8,36 e Mèleych e Thoharoas e Achès. 36 E
1Par 11,36
fill de Hus, 36 Afer lo macarita e
1Par 13,7
la casa de Benadab, on era Asaà e
1Par 9,17 portés eren Salum e Tob e Talmon e
1Par 6,8 engendrà Sadoch, e Sadoch engendrà
1Par 6,9
e Sadoch engendrà Achimàs, 9 e
1Par 9,37
37 e l’altre, Gaguedó, e l’altre,
1Par 3,3
quint fo Jeroboam, lo qual hach de
1Par 2,7
6 E los de Zàram foren [*]. 7 [*]
1Par 24,10
sisena a Memamín, 10 e la VII e a
1Par 12,3
de Bengemín. 3 E lo cap d’ells era
Par Prol,6
jaquides en los libres dels Reys,
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Abissur. 29 E lo nom de la muller de
Abiüd e Alatzar e Ytamar. 4 E Alatzar [*]
Abiüd, 4 e Habirua e Norman e Choha 5 e
Abiüd e Alaatzar e Ytamar. 2 E moriren
Abiüd devant lur pare, menys d’infants, e
Abízer anthoyita, 29 [*] e Ylam acaytà, 30
Abizur, qui ha nom Abial, e infentà-li
Abner, fill de Ner, e Joal, fill de
Abner; 22 e del trip de Dan, Azaries, fill
Abó e Balamon, 9 devers sol ixent habitave
Abrà e Anachó e Lamor: tots aquests foren
Abraam foren Ysach e Ysmael. 29 Aquestes
Abraam, fon lo primer Jambrà, e Jabes e
Abraam. 34 E Abraam engendrà Ysach. E los
Abraam engendrà Ysach. E los fills de
Abraam e Ysach e Ebrot e Usiel. 13 E los
Abraam foren Aaron e Moysès. E fon
Abraam, Sabuel, e los fills de Gubael,
Abraam e de Ysach e de Ysrael, nostros
Abram e Ysach e Abron e Busiel. 3 E los de
Abram foren Aaron, Moysès e Mariam, lur
Abrí, fill de Michael; 19 e del trip de
abrigat ab un mantell de porpra, e tots
Abron e Busiel. 3 E los de Abram foren
Abron e Huniel. 19 E los fills de Merarí
Abudabús, de la casa de Ber. 22 E Joatxim
abundada e ampla e posada en pau, cor †en
abundant e bastiràs la casa de nostre
abundant si guardes fer les sirmònies e
acabat lo Primer libra de Parelipèmenon.
Acap e Jornam e Dalayà e Nahan, qui foren
Acaylà lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà
acaytà, 30 e Maraay nathofarita, [*] 31 e
Accà fon filla de Calef. 50 E aquests los
accidents qui passaren sobra ell e sobra
Acer, caps de les cases de lurs pares,
ach tres al es† ab escut e lança, XXXVII M
Achès. 36 E Achès engendrà [*] Alamàner e
Achès engendrà [*] Alamàner e Simàlet e
Achia lo falonita, 37 [*] e Naharay, fill
Achià, qui manaren le vadella. 8 E David e
Achiman e lurs germans. E Solomero, lo
Achimàs, 9 e Achimàs engendrà Azacaries, e
Achimàs engendrà Azacaries, e Azacaries
Achió, e l’altra, Zacaries, e l’altra,
Achlà, se muller [*]. 4 A aquest li
Achor, aquell qui envergonyí Yrrael com
Achós, e la VIII ª a Abià, 11 e la VIIII º
Achsiàtzar e Joàs, fill de Samayà de
ací són trobades. E moltes castions de l’

14

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 11,5
de Gebús a Daviu: –No vingues
1Par 29,17
coses. E ara lo teu pobla, qui
1Par Inc
no són entenents). Prol,Expl Inc
1Par, Expl
tots los regnes e terres. Expl
1Par Prol,40
actor, obriren sengles ceŀles, e
1Par Prol,91
a mi mateix e als meus»; e faré
1Par 4,2
e Jóhat engendrà Humar e Lóat; e
1Par 4,10
de no destrovir-mi, yo faré
1Par 4,10
de no destrovir-mi, yo faré açò e
1Par 4,10
açò e açò. E féu-li venir Déu
1Par 4,33
aquestas ciutats, qui són a Bàal,
1Par 10,5 sobre ella. 5 E com son scuder vahé
1Par 11,24
[*], e aucís-lo [*]. 24 Tot
1Par 13,10
allenegà e moch-se. 10 Per
1Par 14,11
a desportellament d’ayga. E per
1Par 16,15
’s tostemps en lo segle [*] e
1Par 16,37 a nostre Senyor». 37 E com ell hach
1Par 17,7
cedres ni ma’n basticen.” 7 E per
1Par 17,17
tu m’hages fet venir? 17 E encara
1Par 17,25
ton serf da bastir-li casa, per
1Par 18,1
18,Tit Capítol XVIII 1 E aprés
1Par 19,1
19,Tit Capítol XVIIII 1 Aprés tot
1Par 19,3
Sàpies que no hy són venguts per
1Par 19,16 a le ciutat de Jerusalem. 16 E vahé
1Par 19,17 aquests se ajustaren ensemps. 17 E
1Par 20,1 Amon. 20,Tit Capítol XX 1 Aprés d’
1Par 21,3
per què raquerràs tu, mon senyor,
1Par 21,7
Joab per la paraula del rey. 7 E fo
1Par 21,10 –Vé e parla a David, e digues a ell
1Par 22,1
le casa de Déu nostre Senyor, e
1Par 22,3
portals e de les frontices. Tot
1Par 24,6
E aquests prenien una part de
1Par 24,6
que pertenyia a Aleatzar e altra d’
1Par 26,28
esforsar la casa de Déu. 28 E tot
1Par 26,28
de Ner, e Joal, fill de Siruià, tot
1Par 28,19 de nostre Senyor. E dix David: «Tot
1Par 28,20
son fill: –Esforce’t [*] e fes
1Par 29,3
a la casa del meu Déu, part tot
1Par 29,18 de Ysrael, nostros pares, guordaren
Par Prol,Inc pròlech primer segons sent Gerònim.
1Par 11,19
han aportada. E no le volch beura.
1Par 22,1
22,Tit Capítol XXII 1 E dix David:
1Par 24,19 Dabies, 18 e la XXIII a Macies. 19
1Par 19,3
ta de ton pare e diu que·t tramet
1Par 19,2
David sos misatgers a Anum per
1Par 19,2
dels fills d’Amon, a Anum per
1Par 13,1
en Ysrael. 13,Tit Capítol XIII 1
1Par 2,54
foren-hi Laem e lo Nafatemps e
1Par 19,14
Senyor face ço que li plàcia. 14 E
1Par 15,2 E adonchs dix David que nengú no s’
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ací. E pres Daviu la devesa de Sion, e féu
ací és, [*] ha vodat ab alagria a tu. 18
Ací comença lo Primer libra del
Ací és acabat lo Primer libra de
açò·s lig en les lurs esglésies, la qual
açò segons que diu Ysmeu: «Si les orelles
açò són les generacions dels sarietans. 3
açò e açò. E féu-li venir Déu açò que
açò. E féu-li venir Déu açò que demanà
açò que demanà tot. 11 E Calup, germà de
açò és, lur habitació, que a tots se
açò que Saül era mort, féu semblant de si
açò féu Benayà, fill de Joyadà; ell havia
açò le ira de nostre Senyor vench contra
açò mès an aquell loch Baalfarazim. 12 E
açò que ha manat en M ª generacions, 16
açò dit, ell lexà d’aquí avant l’archa
açò [*]: “Diu nostre Senyor Déu de Sabaot:
açò és estat poch en lo teu esguordament:
açò, Senyor, ha trobat de pregar devant
açò farí David los filisteus e humilià’ls
açò, morí Naàs, rey dels fills de Amon, e
açò, sinó per aspiar e per ensercar e per
açò Aram, tramateren misatgers a Aram
açò fou denunciat a David, e ajustà tot
açò, com l’any fou passat, en lo temps
açò? Ne per què serà gran colpa en Irrael?
açò mal en l’esguordament de nostre
açò: “Diu nostra Senyor que prengues
açò sia altar de l’holocaust de Ysrael. 2
açò féu aparallar Daviu, e aparellà molt
açò que pertenyia a Aleatzar e altra d’
açò que pertenyia a Itamar e aquestes
açò que santificà Samuel profeta e Saül,
açò qui era santificat era en le mà de
açò m’és estat fet a saber ab tota la
açò, no·t temes ne hages pahor, car
açò qui és aparellat a la casa del
açò a la tua voluntat, e aytals són les
Açò és lo pròlech de sent Gerònim sobre lo
Açò feren los tres vasalls. 20 Haysay,
–Açò serà le casa de Déu nostre Senyor, e
Açò és lo nombra per lur ofici per vanir
aconortadors? Sàpies que no hy són venguts
aconortar-lo de son pare, e vangueren
aconortar-lo. E digueren lur misetgeria.
Aconsellà’s David ab los prínceps dels
Acorobech e Joab e le miytat de Ramayta,
acostà’s Joab, ell e lo poble qui era ab
acostàs a la arque de Déu, sinó los
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1Par Prol,18 Alaxandria e Egipte louen Hacifiya
1Par Prol,39
vulgarment són axelsades sens
1Par Prol,77 les coses, mas que sia mudada ab lo
1Par Prol,74 mal pels cantons, e axò matex los
1Par 4,6
Elà [*]. 6 E Neathà li enfentà
1Par 6,32
e adonchs estigueren axí com éran
1Par 1,46 46 E morí Cussum, e regnà aprés ell
1Par 1,46
e regnà aprés ell Adab, fill de
1Par 1,47
la sua ciutat era Avir. 47 E morí
1Par 1,1
1,Tit Capítol primer 1
1Par 12,20
ell hòmens de Menessè, ço és,
1Par 1,50
50 E morí Baal-Anan, e regnà [*]
1Par 1,51
qui fon fill de Massabab. 51 E mor
1Par 18,5 5 E vench Aram Darmasach per ajudar
1Par 2,21
pres-le per muller. E ell era de
1Par 9,7
Sallu, fill de Masulan, fill de
1Par 3,24
24 E los fills de Johanay foren
1Par 8,16
16 E Michdol e Yspà foren fills de
1Par 4,36
e Jahacabà e Asohaÿes e Saÿas e
1Par 9,12
fill de Melxies, e Amaday, fill de
1Par 27,25
rey era tresorer Assuàmiel, fill de
1Par 6,41
fill de Thamay, fill de Fare, fill
1Par 9,12
mayoral de la casa de Déu. 12 E
1Par 1,6
E los fills de Gómer foren Samon e
1Par 17,6
a tots los jutges de Ysrael que
1Par 19,16
e a Safach, príncep de la host de
1Par 1,29
nom Nabaot, e l’altra Quedar e
1Par Prol,42 saberen los LXX enterpatredors, e
1Par 5,26
destrovits Déus devant ells. 26 E
1Par 6,32
de nostre Senyor en Jerusalem, e
1Par 10,2
los felisteus Saül e sos infants. E
1Par 14,15 yo los trematré al camp de Betaÿm,
1Par 15,2
de Déu, e atendà allí tenda. 2 E
1Par 19,6
los misatgers de David. E
1Par 21,14
caura en la mà de l’homa. 14 E,
1Par 22,5
a David molta fusta de sedra. 5 E
1Par 22,13 lig de nostre Senyor ton Déu. 13 E
1Par 24,2
lur pare, menys d’infants, e
1Par 29,1
29,Tit Capítol XXVIIII 1 E
1Par 29,10 David se alagrà de gran goig. 10 E
1Par 29,20
lo palau que he endressat. 20 E
Par Prol,9
se determenen e hi són tochades.
1Par 16,33
los camps, e tot ço qu·hi és. 33
1Par 3,2
Carmay, rey de Jessur; lo quart fo
1Par 1,21
e Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e
1Par 18,10 Adorròer, rey de Sabaà; 10 tremès
1Par 18,3
per tribut a David. 3 E farí David
1Par 16,29
presents e venits als seus palaus,
1Par 18,7
d’or que havien los serfs de
1Par 18,8
pres Macaat e Macur, ciutats de

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

actor lur [*] los LXX enterpatradors, e
actor, obriren sengles ceŀles, e açò·s
actor e ab los mestres. Menys de ço,
acusadors [*], com en les altres coses me
Acussam e Éffer e Atimuy e Asterý. Aquests
acustumats en lur ofici. 33 E aquests e
Adab, fill de Adab, qui farí Madian al
Adab, qui farí Madian al camp de Moab; e
Adab, e regnà en son loch Samblà de
Adam, Sed, Enós, 2 Quaynam, Malech, Jàrec,
Adamà e Jacebat [*] e Eliüd e Selcay, cap
Adar; e lo nom de la sua ciutat era Pahí,
Adar, foren mayorals de Edom: Tamnà e Aylà
Adaratzey, rey de Sabaà, e David aucísadat de LX anys, e infentà Sagub. 22 E
Addayà, fill de Samià; 8 e Jabanies, fill
Addaÿas e Aliasip e Palayà e Acap e Jornam
Addià. 17 E Sabadies e Massulam e Hisquí e
Adiel e Sihuel e Benÿas, 37 e Sizà, fill
Adiel, [*] fill de Mesuŀlam, e fon fill de
Adiel, e sobra los tresors de fora, en les
Adies, 42 fill de Athan, fill de Sinrà,
Adies, fill de Joracham, fill de Fassur,
Adifat e Goarmà. 7 E los fills de Janan
administracen lo meu pobla, no que·ls
Adoàsser, aquests se ajustaren ensemps. 17
Adobael e Nubsam 30 e Missà e Dupmà e
adonchs, per què no rabran la mia relació
adonchs lo Déu de Ysrael scomoch contre
adonchs estigueren axí com éran acustumats
adonchs los filisteus feriren Jonatàs e
adonchs axiràs a batalla, cor Déu axirà
adonchs dix David que nengú no s’acostàs
adonchs Anum, rey da Amon, tramès, i els
adonchs, donà nostre Senyor mortaldat en
adonchs David dix: –Mon fill Salamó és
adonchs seràs abundant si guardes fer les
adonchs foren ordonats en capellans
adonchs lo rey David dix a tota la
adonchs lo rey David benahí nostre Senyor
adonchs dix David a tota la gent: –Beneÿt
Adonchs lo Paralipemèneon és dit
Adonchs cantaran los arbres [*] per la faç
Adonias, fill de Agayit, 3 lo quint fo
Adoram e Husal e Diquelà 22 e Ebal e
Adoram son fill al rey David per demanar
Adoràsey, rey de Sabà, a Amat, car anava
adorats nostro Senyor en lo palau de la
Adoràtzer e aportaren-les en Jerusalem.
Adoràtzer, on havia aram [*]. 9 E oý
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1Par 18,9
1Par 18,10
1Par 19,19
1Par 11,15
1Par 11,42
1Par 3,23
1Par 8,26
1Par 2,29
1Par 22,14
1Par 11,36
1Par Prol,9
1Par 25,14
1Par 5,10
1Par 5,10
1Par 5,19
1Par 3,2
1Par 6,30
1Par 11,23
1Par 1,10
1Par 17,21
1Par 8,13
1Par 12,18
1Par 12,31
1Par 19,12
1Par 12,19
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1Par 18,5
1Par 19,19
1Par 22,17
1Par 19,12
1Par 12,21
1Par 16,35
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1Par 20,1
1Par 23,2
1Par 28,1
1Par 15,3
1Par 11,1
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1Par 19,7
1Par 19,16
1Par 22,2
1Par 13,2
1Par 28,2
1Par 1,46
1Par 2,1
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farida e consumada tota la host de
que li fes gràcias, com havia ferit
la host. 19 E vaeren los serfs de
tres dels XXX al camp [*] de
e Sabaat, fill de Aquilay; 42 e
Naries foren Johanay e Azatxies e
foren fills de Sasach. 26 E Samaý e
qui ha nom Abial, e infentà-li
t’he aparallada, e encara tu hi
34 [*] 35 e Alifal, fill de Hus, 36
esgleya, justa cosa era que fos
XII; 14 e la VII ª sort axí an
de Saüll feren batallas ab los
e caygueren en lurs mans los
a host. 19 E feren batalla als
lo quart fo Adonias, fill de
de aquell, 30 e Simehà de aquell, e
Moab, e davallà [*]. 23 E matà lo
a esser hom fort en terra de
lo teu poble que has rasamut de
de lurs pares e dels habitadors de
tos valadós, car nostre Senyor te
cascú per son nom que vinguecen en
pus fort és Aram que yo, tu vina e
contra Saül a batalla, e no los
tots dies venien hòmens a David per
C. 5 E vench Aram Darmasach per
serviren-lo. E puxs no volgueren
a tots los prínceps de Ysrael de
són los fills d’Amon que tu, yo t’
millenars del trip de Menessè. 21 E
-nos Déu de la nostra salvació e
molt los plagué aquesta cosa. 5 E
lo loch que li havia aparellat. 4 E
17 E açò fou denunciat a David, e
que los reys ixen a host, Joab
Salamó, son fill, sobra Ysrael, 2 e
Johab. 28,Tit Capítol XXVIII 1 E
la servicen per tostemps. 3 E féu
fill de Ysayi. 11,Tit Capítol XI 1E
part de munt, com los filisteus se
David era untat rey sobra Ysrael,
altra vegada los filisteus se
Mahabà. E los fills d’Amon se
de la host de Adoàsser, aquests se
de Ysrael. 2 E manà David que hom
ab lurs deports. E, com ells seran
host de Jerusalem. 2 E com los hach
Adab, fill de Adab, qui farí Madian
foren fills de Ysrael Jacob,

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Adorròer, rey de Sabaà; 10 tremès Adoram
Adorròer [*]. E encara li tremès vaxella
Adorrózer que consumats eren per Ysrael;
Adulan, e la host dels filisteus era
Adummà, fill de Sizà, lo robanita, cap del
Adzarican, qui foren tres. 24 E los fills
Adzaries e Ataries 27 e Talaràs [*] e
Aeban e Molid. 30 E los fills de Nadab
afagiràs, 15 e en tu són molts mestres
Afer lo macarita e Achia lo falonita, 37
afermat e nostre scilenci aprovàs. Cor,
Agarella e a sos fills e a sos germans, e
agaritans e caygueren en lurs mans los
agaritans e ells habitaren en lurs
agaritans [*]. 20 [*] e tots aquells qui
Agayit, 3 lo quint fo Jeroboam, lo qual
Ageàs de aquell, e Ysaÿes de aquell. 31
agepcià, homa de gran mesura de V colzes,
Agipta. 11 E d’ell isqueren los luhotrans
Agipta. 22 E d’aquí avant prenguist lo
Agulon. Aquests feren fogir los habitadors
ajuda, ton Déu. E David rabé-los e mèsajuda de David per fer-lo regnar. 32 E
ajuda’m, e si pus forts són los fills d’
ajudà, cor ab consells dels caps dels
ajudar-li entrò que fo ab ten gran host
ajudar Adaratzey, rey de Sabaà, e David
ajudar Aram als fills d’Amon. 20,Tit
ajudar a Salamó [*], dient: 18 –Veus que
ajudaré. 13 E sforce’t e sforcem-nos
ajudaren [*] sobra la host. 22 E tots dies
ajusta-nos e estorç-nos de les gents,
ajustà David tot lo poble d’Israel, de
ajustà David los fills de Aaron e los
ajustà tot Ysrael e passà Jordà, e vench a
ajustà tot lo poder de la host e anà e
ajustà tots los prínceps de Ysrael e los
ajustà David tots los prínceps de la host
ajustar David tota la universitat de
ajustaren-se tot lo poble d’Israel en
ajustaren aquí an batalla en lo camp qui
ajustaren-se tots e raquariren David a
ajustaren en la vall. 14 E David demanà
ajustaren de lurs ciutats e astiguéran
ajustaren ensemps. 17 E açò fou denunciat
ajustàs tots los palagrins de la terra d’
ajustats a nós, 3 ratornarem l’arque del
ajustats, levà’s en peus e dix: –Oiats,
al camp de Moab; e lo nom de la sua ciutat
al qual mudà lo nom nostro Senyor Déu
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1Par 4,41
1Par 4,43
1Par 5,26
1Par 6,48
1Par 6,67
1Par 6,78
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1Par 9,16
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1Par 16,42
1Par 17,5
1Par 18,10
1Par 18,17
1Par 19,4
1Par 21,23
1Par 22,10
1Par 23,4
1Par 23,13
1Par 23,25
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trobats destroÿren-los entrò
de Hamalech, e habitaren aquí entrò
Aran Gossan, e foren catius entrò
germans levitans eren ordonats tots
Efraÿm, 67 e donaren-lurs ciutats
hagueren del trip de Rubèn, Basen,
Husà e Hayut. 8 E Garaym engendrà
de Asuà, fill de Alcanà, qui estava
la guorda, e tanien les claus fins
e de nit eren sobra ells matexos
tots los vells de Israel en Hebron
15 E devallaren tres dels XXX
·m darà a beura de la aygua qui és
pou de la porta de Batlem, qui és
dels fills de Bengemín e Judà entrò
Déu. E David rabé-los e mès-los
fills de Naptalim [*] †e ach tres
de la tempesta que yo los trematré
les gents les sues obres. 9 Cantats
los fills de Geditur eren establits
Ysrael de terra de Egipta entrò
de Sabaà; 10 tremès Adoram son fill
de David los primers nats anaven
cap e la maytat de la barba entrò
e les arades per lenya [*]
en sos dies. 10 Ell bastirà casa
d’equests XXIIII M ª ordonats
fon departit Aaron per a sacrificar
–Raposarà segons dix nostre Senyor
tostemps 26 E no [*] als levites
de la sèmola del vespra
ha alagit que tu li bestesquas casa
tots los prínceps e tot lo poble
-se e soplicaren nostre Senyor e
e Mussí. E los fills de Maalí,
de Maalí, Alaatzar e Sis. 22 E
E eren aquests: Nadab e Abiüd e
David, e Sadoch, dels fills de
11 E Manssip engendrà Abicub e
Israel enpertostemps, cor Judà ha
10 Vet que are nostre Senyor t’ha
per mà de Atusel lo gesimero. 9 E
a nostre Senyor; e [*] David se
e moltons en gran multitut, car
per alsar gran veu per a donar
pobla, qui ací és, [*] ha vodat ab
nostre Senyor en aquell dia ab gran
e Achès. 36 E Achès engendrà [*]
Bengemín los donaren atrecí Sabaà e
fills de Zamidà Daham e Sèmsem e

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

al dia de vuy, e habitaren aquí en loch de
al dia de vuy. 5,Tit Capítol V 1 E los
al die de vuy. 6,Tit Capítol VI 1 Los
al servey del tabernaccla de la casa de
al reculliment: Cichem en lo munt de
al desert de Jahesa [*], 79 e Guedamar e
al camp de Moab, quant ne tramatia Huzim e
al corral de Notafacents. 17 E los portés
al matí e obrien e tanquaven. 28 E tanien
al servey. 34 (Ço és a saber, los caps
al rey. E feren covinensa ab Daviu en
al camp [*] de Adulan, e la host dels
al portal de Batlem? 18 E aquests tres
al portal, e vengueren e portaren-ne a
al Mefar, a David. 17 E axí-los David a
al cap de faeltat. 19 E aquells del trip
al es† ab escut e lança, XXXVII M ª. 35 E
al camp de Betaÿm, adonchs axiràs a
al Senyor e salmayats e alegrats-vos per
al portal. 43 E aprés que fon fet, anàal die de vuy; són estat de tenda en tenda
al rey David per demanar pau e que·l
al lats del rey. 19,Tit Capítol XVIIII 1
al mentó [*], e tremès-los-ne. 5 E
al sacrifici; tot t’ho daré. 24 E dix lo
al meu nom, ell me serà fill e yo li saré
al servey da Déu, e [*] jutges hi havia VI
al santuari, ell e sos infants per a
al seu pobla e posarà en Jerusalem per
al tabernaccla ne nengunes de les eynes
al sacrifici, e de les fogaces primes
al seu santuari, e esforce’t e fes-ho.
al teu comandament. 29,Tit Capítol XXVIIII
al rey. 21 E sacrificaren a nostre Senyor
Alaatzar e Sis. 22 E Alaatzar [*] hach
Alaatzar [*] hach fills [*], e preseren
Alaatzar e Ytamar. 2 E moriren Nadab e
Alaatzar, e Aximàlech, e dels fills de
Alafàel. 12 E als fills de ell foren Ffàal
alagit per senyor e de la casa de Judà és
alagit que tu li bestesquas casa al seu
alagrà’s lo poble, per ço com havien
alagrà de gran goig. 10 E adonchs lo rey
alagria era en Ysrael. 13,Tit Capítol XIII
alagria. 17 E féran estar los levitans
alagria a tu. 18 Senyor Déu meu, Déu de
alagria e feren regnar altra veu Salamó,
Alamàner e Simàlet e Asmurí, e Assmarí
Alàmet [*] e sos deports. Totas lurs
Alaquí e Abimam. 20 E los fills de Efraÿm
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1Par 8,37
e Alatzaà fon fill d’equell, e
1Par 8,37
e Rafà fo fill d’equell, e
1Par 6,3
de Aaron foren Nadab e Abiüd e
1Par 6,4
e Abiüd e Alatzar e Ytamar. 4 E
1Par 11,12 matà una vegada. 12 E aprés ell era
1Par 24,2 adonchs foren ordonats en capellans
1Par Prol,17 per escarnir los jueus. Sàpies que
1Par 2,39
engendrà Ales, e Ales engendrà
1Par 2,40
Ales, e Ales engendrà Alazà, 40 e
1Par 7,23
nom Baharià, cor ab mal era ab son
1Par 10,6
Saül e tres fills seus e tot son
1Par 16,43
anà-ce’n lo poble, cascú en son
1Par 16,43
e David retornà per benayr son
1Par 17,1 1 Dementra que David stava en son
1Par 17,14
tu. 14 E fer-l’he estar en mon
1Par 17,16 –Qui som yo, Senyor, ne qui és mon
1Par 17,23
sobra lo teu serf e sobra lo seu
1Par 6,54 E ço que direm foren asetyamens per
1Par 13,9
entrò a Geneniquidem, e Asaà
1Par 21,16 en la era de Geruau gebuzeu. 16 E
1Par 9,16
e Baraquies, fill de Asuà, fill de
1Par 12,6
e Balay e Sefaries lo errapita, 6 e
1Par 11,26 armes éran: Azael, germà de Joab, e
1Par 20,5
ab los filisteus, e aquí ferí
1Par 27,15 XXIIII M hòmens. 15 E fon príncep
1Par 24,4
4 Mas foren atrobats dels fills de
1Par 24,5
prínceps [*] de Déu dels fills de
1Par 24,6
una part de açò que pertenyia a
1Par 24,28
e Ibrí. 28 E los fills de Maalí fon
1Par 15,2
de Déu, sinó los levitans, cor ells
1Par 19,10
batalla li era davant e darrera, e
1Par 15,25 los prínceps dels millenars anaven
1Par 16,32
ha regnat. 32 Brugesca la mar [*],
1Par 16,10
la sua santadat, e alegrats-vos e
1Par 16,31 †comogam† lo món qui no·s mou. 31
1Par 16,9
9 Cantats al Senyor e salmayats e
1Par 16,10
loats lo nom de la sua santadat, e
1Par 28,18
[*] dels xerobins de or e de lurs
1Par 2,39
Austanyà, 39 e Austanyà engendrà
1Par 2,39
39 e Austanyà engendrà Ales, e
1Par 29,1
mon fill, és u que nostre Senyor ha
1Par 29,17
coratge dels dreturés e dels teus
1Par 6,50
50 Aquests són los fills de Aron:
1Par 9,20
presents† [*]. 20 E Fineàs, fill de
1Par 15,24 Notavael e Massay e Zacaries [*] e
Par Prol,2
tal e ten gran que sens aquest, si
1Par 28,11
casas e de ses sales e de les suas
1Par 15,18
e Sanitamot e Jachael e Gomir e
1Par 15,20
20 e Zacaries e Asiel e Gumí e
1Par 11,46
fills de Alnàal, e Simà mohabita e
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Alasael fon fill d’equell. 38 E Asael
Alatzaà fon fill d’equell, e Alasael fon
Alatzar e Ytamar. 4 E Alatzar [*] engendrà
Alatzar [*] engendrà Bisua, 5 e Bisua
Alatzar, fill de son oncla lo Horayta;
Alatzar e Ytamar. 3 E aquests depertí
Alaxandria e Egipte louen Hacifiya actor
Alazà, 40 e Alazà engendrà [*] Ceŀlum, 41
Alazà engendrà [*] Ceŀlum, 41 e Celum
alberch, 24 e se filla hach nom
alberch ensemps foren morts. 7 E, com
alberch, e David retornà per benayr son
alberch. 17,Tit Capítol XVII 1 Dementra
alberch, dix a Natan profeta: –Vet que yo
alberch e mon regna enpertostemps. E la
alberch, que tu m’hages fet venir? 17 E
alberch [*] perdurablament, e fes axí com
albergar los fills de Aaron en los lurs
alçà ça mà per pendra l’arque e rateniralçà David sos ulls e viu l’àngel de
Alcanà, qui estava al corral de
Alcanà e Gesies e Sariel e Jàser e Labusan
Alcanan, fill de son oncla, de Belom, 27
Alcanan, fill de Jahir, a Lamí, germà de
Alday de Natorfat, en lo XII è mes, fill
Aleatzar més que dels fills de Ytamar dels
Aleatzar e dels fills de Ythamar. 6 E
Aleatzar e altra d’açò que pertenyia a
Aleatzar, qui no hach fills. 29 De Sis:
alegí nostre Senyor que aportacen la arqua
alegí de tots los jóvens de Ysrael
alegrament per fer puyar l’archa de la
alegran-se los camps, e tot ço qu·hi
alégran-se los pobles, lo cor dels
Alégran-se los cels e sbalaesque’s la
alegrats-vos per totes les sues
alegrats-vos e alégran-se los pobles,
ales com s’estenien sobra l’archa del
Ales, e Ales engendrà Alazà, 40 e Alazà
Ales engendrà Alazà, 40 e Alazà engendrà
alet, ell és fadrí tendre e la obra és de
alets. Yo amb la humilitat del meu cor he
Aletzar, e de aquest Finaàs fon son fill,
Aletzar, fon senyor sobra ells entigament,
Alètzar, qui eren capallans, trompaven
algú vol aprovar a ci matex le ciència de
alguorfes e de les sues cambres dobles e
Aliab e Benaÿas e Mahasias e Macthazias e
Aliab e Mazia e Banaÿas. Tots aquests
Alial e Obet e Jahaziel lo Mosbaythà.
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1Par 3,24
fills de Johanay foren Addaÿas e
1Par 11,46 Simbrí, e Josà, germà de Risí, 46 e
1Par 11,35
de Saý, lo arrarita 34 [*] 35 e
1Par 2,41
Jachmaà, e Jachmaà engendrà
1Par 23,29
sacrifici, e de les fogaces primes
1Par 10,12
tots los hòmens de l’host e anaren
1Par 15,12
de nostre Senyor Déu de Ysrael
1Par 13,9
le, que no caygués, cor la vadella
1Par 7,4
e Ysaÿes, e foren quatra caps. 4 E
1Par 15,1
loch a le arque de Déu, e atendà
1Par 9,42 42 [*] engendrà Joarà, [*] engendrà
1Par 11,46 Manim, e Saribay e Josabà, fills de
1Par Prol,36
éran stades dites [*]. Donches si
1Par Prol,68
ho té en dupte. Donchs tornem
1Par Prol,79 de ço, menbre a mi que doní e liuré
1Par Prol,91
que servesquen a mi mateix e
1Par 4,42
ovelles. 42 E a ells matexs, ço és,
1Par 5,1
fon donada la primera generació
1Par 5,19
hòmens a host. 19 E feren batalla
1Par 6,57
a Caleff, fill de Safonià. 57 E
1Par 8,12
engendrà Abicub e Alafàel. 12 E
1Par 15,16 espatlles ab perxes. 16 E dix David
1Par 16,7
7 E aquell dia matex donà David
1Par 16,29
seu nom, portats presents e venits
1Par 16,41
a Ysrael. 41 [*] Eman e Gedità e
1Par 17,11
seran complits tos dies per anar
1Par 19,19 lo. E puxs no volgueren ajudar Aram
1Par 21,2
lo poble. 2 E dix David a Joab e
1Par 23,26 Jerusalem per tostemps 26 E no [*]
1Par 24,6
Itamar e aquestes coses pertenyens
1Par 25,8
8 E gitaren sorts per demanar axí
1Par 25,8 sorts per demanar axí als grans com
1Par 29,8
pedres precioses donava aquelles
1Par 15,16 tabals e ab trompes e ab sembes per
1Par 14,2
sobra Ysrael, cor molt era levat en
1Par 29,25 Salamó. 25 E nostre Senyor levà en
1Par 6,49
e sos fills perfumaven sobre l’
1Par 6,49
altar de l’holocaust e en sobra l’
1Par 16,39
tabernaccla de nostre Senyor en l’
1Par 16,40
holocaust a nostre Senyor sobra l’
1Par 21,18 a Gaddi: –Digues a David que endrés
1Par 21,22
’m lo loch de la era e bastiré
1Par 21,26
DC peces d’aur. 26 E bastí aquí
1Par 22,1
de Déu nostre Senyor, e açò sia
1Par 28,18
a pes de cascun bací, 18 e a l’
1Par 6,36
de Nèat, fill de Nassay, 36 fill de
1Par 25,27
e eren XII; 27 e la XX ª sort axí a
1Par 1,29 nat de Ismael hach nom Nabaot, e l’
1Par 2,26 e Esomach [*]. 26 E Jarechmel hach
1Par 4,3
e Ysumpnà e Jarbàs, e lo nom de l’
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Aliasip e Palayà e Acap e Jornam e Dalayà
Aliel, da Manim, e Saribay e Josabà, fills
Alifal, fill de Hus, 36 Afer lo macarita e
Alisamà. 42 E Calef, germà de Jarachmel,
alizes, e dels crespells, e de tota mesura
allà, e portaren-se lo cors de Saül e
allà [*] he aperellat loch, 13 cor Déu en
allenegà e moch-se. 10 Per açò le ira de
allí ells foren per lurs generacions de
allí tenda. 2 E adonchs dix David que
Almet e Amniànet e Simbrà, e Simbrà
Alnàal, e Simà mohabita e Alial e Obet e
als altres no covenia de tenir ço que una
als jueus, on nostro Senyor parlà e los
als vostres le explanació dels LXX
als meus»; e faré açò segons que diu
als fills de Simeon e anaren en lo munt de
als fills [*] de Judà, e axí Rubèn no fo
als agaritans [*]. 20 [*] e tots aquells
als fills de Aaron donaren le ciutat del
als fills de ell foren Ffàal e Àber e
als prínceps dels levitans que fecen star
als capellans per loar nostre Senyor a
als seus palaus, adorats nostro Senyor en
als altres triats, qui eren asenyalats per
als teus pares, yo faré levar le tua
als fills d’Amon. 20,Tit Capítol XX 1
als primers nats del poble: –[*] e
als levites al tabernaccla ne nengunes de
als fills d’aquells. 7 E axí la primera
als grans com als pochs, mestres ab
als pochs, mestres ab escolans. 9 E axí la
als tresors de la casa de Déu per mà de
alsar gran veu per a donar alagria. 17 E
alt son regna per lo poble d’Israel. 3 E
alt Salamó a vista de tot Ysrael e donà
altar de l’holocaust e en sobra l’altar
altar del perfum en tota le obra del sant
altar qui era da Gabaon, 40 per santificar
altar de l’holocaust contínuhament [*],
altar a nostre Senyor en la era de Geruau
altar a nostre Senyor, per lo planer
altar a nostra Senyor e puyà aquí
altar de l’holocaust de Ysrael. 2 E manà
altar de perfum or esmerat a pes e la
Altarà, fill de Joel, fill da Azaries,
Altha e a sos fills e a sos germans, e
altra Quedar e Adobael e Nubsam 30 e Missà
altra muller, qui hach nom Atharà. Aquesta
altra germana fon Serponesermaní. 4 E [*]
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1Par 8,30
l’altre Assur e l’altre Sis e l’
1Par 9,36
Abdon, [*] e l’altre, Sis, e l’
1Par 9,37
Gaguedó, e l’altre, Achió, e l’
1Par 9,37
Achió, e l’altra, Zacaries, e l’
1Par 14,13 cremàs, e foren cremats. 13 Encara
1Par 16,20
palagrins, 20 anant d’una gent en
1Par 16,21
una gent en altra [*]. 21 E Déu en
1Par 17,20
no és nengú semblant a tu, ne és
1Par 19,11
aparellats en contra Aram, 11 e l’
1Par 24,6
de açò que pertenyia a Aleatzar e
1Par 29,22
dia ab gran alagria e feren regnar
1Par Prol,60
Déu [*], fahador de l’un e de l’
1Par 2,48
e Sàler e Azà e Assafàaf. 48 E una
1Par 6,27
Aquests foren fills le un de l’
1Par 6,71
los fills de Guerson hagueren de l’
1Par 8,30
de son primer nat era Abdon, e l’
1Par 8,30
era Abdon, e l’altre Assur e l’
1Par 9,25
de VII dies aprés de un temps en l’
1Par 9,36 primer nat hach nom Abdon, [*] e l’
1Par 9,36
altre, Sis, e l’altra, Bàal, e l’
1Par 9,36
altra, Bàal, e l’altre, Ner, e l’
1Par 9,37
Ner, e l’altre, Nadab, 37 e l’
1Par 9,37
Nadab, 37 e l’altre, Gaguedó, e l’
1Par Prol,30
que la un no hy consentí e los
1Par Prol,36
stades dites [*]. Donches si als
1Par Prol,55
en aquells qui l’amen», e les
1Par Prol,75 matex los acusadors [*], com en les
1Par Prol,93 que diu Ysmeu: «Si les orelles dels
1Par Prol,94
(ço és a dir, si les orelles dels
1Par 11,20 Haysay, germà de Joab, era cap dels
1Par 15,22
asayava, trompava e amanave los
1Par 16,41 Ysrael. 41 [*] Eman e Gedità e als
1Par 16,42
e sembes per fer son a oir e
1Par 20,3
Magerot. E axí ho féu de totes les
1Par 6,57
del reculliment en Hebron, e en
1Par 21,13 E David dix a Gaddi: –[*] Molt més
1Par 1,38
foren Locchan e Sabal e Sibeon e
1Par 1,41
foren Ayà e Anà. 41 E los fills de
1Par 7,18
engendrà Ysoda e Abiàzer e
1Par 25,4
e Uziel e Sabuel e Geramot e
1Par 9,12
fill de Fassur, fill de Melxies, e
1Par 21,20
e quatra seus fills ab ell, qui s’
1Par 1,36 e Gehecam e Quehenam e Temmià e
1Par 18,11
e de Moab [*] e dels filisteus e de
1Par 15,19
eren porters. 19 E los cantors eren
1Par 25,1
de la host l’ofici de [*] Asap e
1Par 25,4
nostre Senyor. 4 E los fills de
1Par 25,5
5 Tots aquests foren fills de
1Par 25,5
per axelsar noblesa. E donà Déu a
1Par 25,6
mà de lur pare, Asaf e Getidum e
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altra Bàal e aprés Nap 31 e Jador e Nació
altra, Bàal, e l’altre, Ner, e l’altre,
altra, Zacaries, e l’altra, Macabot. 38 E
altra, Macabot. 38 E Macabot [*] 39 [*]
altra vegada los filisteus se ajustaren en
altra [*]. 21 E Déu en altra pobla no
altra pobla no sofarí que negun hom vos
altra Déu sinó tu, tot axí com havem oït
altra pobla donà a mà d’Isay contra los
altra d’açò que pertenyia a Itamar e
altra veu Salamó, fill de David. E untaren
altre Testament, diu en lo Avengeli segons
altre concupina de Càaff, que hach nom
altre. 28 E los fills de Samael foren: lo
altre mig trip de Menessè, Gelon, en
altre Assur e l’altre Sis e l’altra Bàal
altre Sis e l’altra Bàal e aprés Nap 31 e
altre per star ab aquests, 26 cor ab
altre, Sis, e l’altra, Bàal, e l’altre,
altre, Ner, e l’altre, Nadab, 37 e l’
altre, Nadab, 37 e l’altre, Gaguedó, e l’
altre, Gaguedó, e l’altre, Achió, e l’
altre, Achió, e l’altra, Zacaries, e l’
altres aytentost consintens en si matex
altres no covenia de tenir ço que una
altres coses semblants d’equestes esser
altres coses me promoven, despux raproven,
altres són sordes, què n’he yo a fer?»
altres no són entenents). Prol,Expl Inc
altres XXX; ell gitava le sua lança sobra
altres, cor era discret. 23 E Baraxies e
altres triats, qui eren asenyalats per lur
altres esturments per a cantar a Déu. E
altres ciutats dels fills d’Amon. E
Alumpnà e sos cortills, e Jatir e Escomea
am caura yo en les mans de nostre Senyor,
Am e Dian e Àsser e Dissan. 39 E los fills
Am e Dian foren Disson [*] e Embran e
Amaalà. 19 Foren los fills de Zamidà Daham
Amaanias e Ennam e Eleta e Gadulti e
Amaday, fill de Adiel, [*] fill de
amaguaren [*]. 21 [*] E Aruau esguordà, e
Amalech. 37 E los fills de Rahuel foren
Amalech. 12 E Isay, fill de Siruià, farí
Aman e Asap e Athan ab sembes d’aram per
Aman e de Getidum, qui profetitzaven ab
Aman foren Baquies e Mathaties e Uziel e
Aman, profeta del rey ab paraules de Déu
Aman XIIII fills e tres filles. 6 Tots
Aman, ab lo cantar en la casa de Déu ab
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1Par 3,13
son fill, e Azaxies fon son fill, e
1Par 15,22
dels levitans, asayava, trompava e
1Par 9,12
fill de Masbenut, qui fon fill de
1Par 24,23
Ebron, Jaries és lo primer nat, e
1Par 4,34
34 E Massobat [*] e Jossà, fill de
1Par 2,17
e Azael [*]. 17 E Abigual infantà
1Par 9,42
e Simbrà, e Simbrà engendrà
1Par 12,8
trip de Gad se apertaven ab David
1Par 3,12
Abià fon son fill, [*] 11 [*] 12 e
1Par 6,45
Abdí, fill de Mauch, 45 [*] fill de
1Par 18,3 farí David Adoràsey, rey de Sabà, a
1Par 6,11 en Jerusalem. 11 E Azaries engendrà
1Par 6,11
11 E Azaries engendrà Amaties, e
1Par 12,18 dels XXX, e dix: –Amb tu, David, e
1Par 12,40 Zabulon e Nabtalim, hi aportaven pa
1Par 29,17
dels dreturés e dels teus alets. Yo
1Par 12,18
vestí Masà, cap dels XXX, e dix:
1Par 7,8
Samirà e Joàs e Làzer e Elinay e
1Par 9,4
e Hoyí, fill de Amiüd, fill de
1Par Prol,55
ha aperallades en aquells qui l’
1Par 16,36
E digueren tot lo poble «Amén,
1Par 16,36
E digueren tot lo poble
1Par 11,38 Nasbay. 38 E Joel, germà de Natà, e
1Par 12,15
de totes parts, e féran fogir los
1Par 26,5
lo quart, e Natanael lo V è, 5 e
1Par 2,10 Rama e Calubay. 10 E Rama engendrà
1Par 2,10
10 E Rama engendrà Aminadab,
1Par 9,39
engendrà Johanatàs e Mesquisua e
1Par 15,11
e Asayà e Joel e Samaÿas e Elí e
1Par 19,2 nom Anum [*]. 2 E dix David: –Faré
1Par 19,3 Anum: –E cuydes tu que David face
1Par 22,19
ço que fassats vanir l’archa de la
1Par 9,4
tots. 4 E fforen e Hoyí, fill de
1Par 9,42
Joarà, [*] engendrà Almet e
1Par 7,39
39 E los fills de Hulà foren Araà e
1Par 4,20 lo mearcharica. 20 E los de Simmer,
1Par 2,13
son primer nat Eliab, lo segon
1Par 6,76
hagueren Cades, en Galilea, e
1Par 8,38
e Ismael e Ysaries e Abadies e
1Par 19,1
açò, morí Naàs, rey dels fills de
1Par 19,2
de David en la terra dels fills d’
1Par 19,3
3 E digueren los prínceps de
1Par 19,6
vendrets. 6 E veren los fills d’
1Par 19,6
de David. E adonchs Anum, rey da
1Par 19,6
rey da Amon, tramès, i els fills de
1Par 19,7
-se davant Mahabà. E los fills d’
1Par 19,9
host. 9 E axiren-hi los fills d’
1Par 19,11
a mà d’Isay contra los fills d’
1Par 19,12
’m, e si pus forts són los fills d’
1Par 19,15
per ell. 15 E com los fills d’

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Amanassè fon son fill, 14 [*] e Josies fon
amanave los altres, cor era discret. 23 E
Amar. 13 E lurs germans qui eren caps de
Amaries, lo segon, e Jahaziel, lo terç, e
Amasià, 35 e Joel e Gezú, fill de Josebrà,
Amassà, e lo pare de Emassà fon Guèter
Amassà, 43 [*] engendrà Banahà, e Benahà
Amassat e Madabat, hòmens d’armes, hòmens
Amassies son fill, e Azaries son fill, [*]
Amassies, fill de Elxies, 46 fill de Amsí,
Amat, car anava per metra cama en lo flum
Amaties, e Amaties a Tibud, 12 e Tibud a
Amaties a Tibud, 12 e Tibud a Sadoch, e
amb tu, fill de Jessè, pau, pau sia ab tu
amb àzens e ab camells e ab muls e ab
amb la humilitat del meu cor he vodades
–Amb tu, David, e amb tu, fill de Jessè,
Ambrí e Gemiot e Abrà e Anachó e Lamor:
Ambrí, fill de Imbrí, fill de Boní, e dels
amen», e les altres coses semblants d’
amén, e laor a nostre Senyor». 37 E com
«Amén, amén, e laor a nostre Senyor». 37 E
Amibaar, fill de Guerí, 39 e Sàllet lo
amicarans a levant e a ponent. 16 E
Amiel lo VI, e Zamar lo VII, e Papulcay lo
Aminadab, Aminadab engendrà Nason [*]. 11
Aminadab engendrà Nason [*]. 11 Nason
Aminadab e Asbaal. 40 E Jonatàs engendrà
Aminadab. 12 E dix-los: –Vós sots los
amistança ab Anum, fill de Naàs, com son
amistança de conortar-ta de ton pare e
amistança de nostra Senyor e la vaxella
Amiüd, fill de Ambrí, fill de Imbrí, fill
Amniànet e Simbrà, e Simbrà engendrà
Amniel e Raciès. 40 Tots aquests foren
Amnon, Ermà e Benanan e Tilon. E los fills
Amodab, lo terç Semtà, 14 e Tergatan lo
Amon e Cariacharim e lurs axides. 77 [*]
Amon. Tots aquests foren fills de Azaell.
Amon, e regnà son fill, lo qual havia nom
Amon, a Anum per aconortar-lo. E
Amon a lur senyor Anum: –E cuydes tu que
Amon que havían envergonyits los misatgers
Amon, tramès, i els fills de Amon, letres
Amon, letres e bé M quintars d’argent per
Amon se ajustaren de lurs ciutats e
Amon e aparellaren-se a batalla a la
Amon. 12 E dix Johab a son germà: –Si pus
Amon que tu, yo t’ajudaré. 13 E sforce’t
Amon vaheren que Aram era fogit, fogiren
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1Par 19,19
volgueren ajudar Aram als fills d’
1Par 20,1
tota la terra dels fills d’
1Par 20,3
les altres ciutats dels fills d’
1Par 11,39
fill de Guerí, 39 e Sàllet lo
1Par 24,14
e la XIIII a Bilgà, 14 e la XV ª a
1Par 1,14
nat, e los eteus 14 e gebuseus e
1Par 4,40
e bona e la terra era abundada e
1Par 1,48
de Roboetalnaar (qui vol dir «de la
1Par 16,3
pa a cascun, un tros de carn e una
1Par 27,12 del VIIII è mes fon príncep Abàsar
1Par 27,6
e sobra los XXX ell mès regidor
1Par 6,46
fill de Elxies, 46 fill de
1Par 4,26 e [*] Mibcèn. 26 E de Masmà foren
1Par 27,23 comptar lo trip de Levý de XX anys
1Par 11,10
s’esforsaven ab ell en son regna
1Par 11,13
com los filisteus se ajustaren aquí
1Par 14,11
d’ayga. E per açò mès
1Par 25,14
e foren XII; 14 e la VII ª sort axí
1Par 6,15
15 E Rahossadoch aquest
1Par 11,4
Senyor, per mà de Samuel. 4 E
1Par 14,11 mà. 11 E puyaren en Baylfarazim, e
1Par 16,43
al portal. 43 E aprés que fon fet,
1Par 18,6
Senyor Déu a David en tot loch on
1Par 18,13 Senyor Déu a David en tot loch on
1Par 20,1
ajustà tot lo poder de la host e
1Par 21,4
era sobra Joab fort, e axí Joab e
1Par 1,40
E los fills de Sibeon foren Ayà e
1Par 9,44 e Ysmael e Azaricham e Hobedies e
1Par 7,8
e Elinay e Ambrí e Gemiot e Abrà e
1Par 21,3
3 E dix Joab: –Nostre Senyor Déu
1Par 17,18 Senyor Déu. 18 Què dirà David? Què
1Par Prol,82
e no·n deuria esser tingut per lur
1Par 12,17
per trayr-lo ne liurar-lo a sos
1Par 17,10
Israel. E humiliaré tots los teus
1Par 21,12
tres mesos que·t perseguéscan tos
1Par 22,9
repòs e reposar-l’he de tots sos
1Par 22,18
vós, reposats-vos de tots vostres
1Par 3,21
e Bàuzer [*]. 21 E los fills de
1Par 11,43 de Rubèn, sobra ell los XXX, 43 e
1Par 25,25
XII; 25 e la XVIII ª sort axí a
1Par 3,19 fills de Carubabel foren Masuŀlam e
1Par 9,23 del trabernaccla (ço és, Abdomnes e
1Par 25,23
foren XII; 23 e la XVI ª sort axí a
1Par 16,20 ten pochs que paríets palagrins, 20
1Par 17,11
com seran complits tos dies per
1Par 21,30
en Banià. 30 E no pogué David
1Par 4,39
lurs pares; cresqueren molt. 39 E
1Par 4,42
ço és, als fills de Simeon e
1Par 10,12
-se tots los hòmens de l’host e
1Par 19,5
mentó [*], e tremès-los-ne. 5 E
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Amon. 20,Tit Capítol XX 1 Aprés d’açò,
Amon. E asetyà Rabà, e David estava en
Amon. E despuxes tornà-ce’n David ab
amonita, e Nafrayà, lo baró portador de
Amor, e la XVI ª a Assir, 15 e la XVII ª a
amoreus e getzeus, 15 e los eveus e los
ampla e posada en pau, cor †en Carmello†
amplària del flum»). 49 E morí Saül de
ampolla de vi. 4 E mès devant l’archa [*]
amromita, del trip de Bengemín, e en sa
Amsadab, son fill. 7 E sobra la part
Amsí, fill de Barí, fill de Sàmer, 47 fill
Amuel e Sachur [*]. 27 E Semyí hach XVI
amunt, cor nostro Senyor dix de créxer
an tot Ysrael per fer-lo regnar, axí com
an batalla en lo camp qui era ple d’ordi,
an aquell loch Baalfarazim. 12 E los
an Agarella e a sos fills e a sos germans,
anà en cativatge com nostre Senyor cativà
anà Daviu ab tot Ysrael en Jerusalem, ço
anà-hy David e farí-los. E dix:
anà-ce’n lo poble, cascú en son
anà. 7 E pres les vergues d’or que havien
anà. 14 E regnà sobra tot Ysrael, e féu
anà e destroví tota la terra dels fills d’
anà comptar tot Ysrael, e vench en
Anà. 41 E los fills de Am e Dian foren
Anaan. Aquests foren fills de Azael.
Anachó e Lamor: tots aquests foren de
anadirà a son pobla aytals C tants. O,
anadiràs a David, ton serf, més de honor?
anamich com yo ho esprova en convent dels
anamichs, sens tort que ell no·ls tenia:
anamichs, e encara que·t denunciu que
anamichs a glay o tres dies lo glay de
anamichs entorn d’ell, cor Salamó haurà
anamichs tot entorn, e donarà en la vostra
Anamies foren Palaties e Ysaÿes son germà,
Anan, fill de Mahachà, e Josafat lo
Ananià e a sos fills e a sos germans, e
Ananies e Salumir, lur germane, 20 e Asubà
Ananies), 24 e a IIII vents eren les
Ananies e a sos fills e a sos germans, e
anant d’una gent en altra [*]. 21 E Déu
anar als teus pares, yo faré levar le tua
anar devant ell per raquerir Déu, cor era
anaren a la entrada de Gadod entrò lo sol
anaren en lo munt de Saÿr d hòmens a
anaren allà, e portaren-se lo cors de
anaren-se’n e denunciaren-ho a David.
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1Par 17,6
e en tabernaccla. 6 Aytant com he
1Par 17,21
gent en la terra que Déu hi sia
1Par 17,21 rembra lo seu poble, axí com tu ést
1Par 17,2
està desots cortines. 2 E dix
1Par 18,3
Adoràsey, rey de Sabà, a Amat, car
1Par 11,9
de la ciutat de Daviu. 9 On més
1Par 15,25
e los prínceps dels millenars
1Par 18,17
los fills de David los primers nats
1Par 14,11 –Esportellat ha nostre Senyor mos
1Par 6,70
los de Caat qui són romasos,
1Par 17,9
ne fills de falcia no nodriran d’
1Par 21,12
per mortaldat de la terra per l’
1Par 21,15 LXX M ª hòmens. 15 E tramès Déu l’
1Par 21,15
e destroví aquell [*]. [*] E l’
1Par 21,16
16 E alçà David sos ulls e viu l’
1Par 21,18 aquest pobla per mortaldat. 18 E l’
1Par 21,20
Déu. 20 E regirà’s Aruau e viu l’
1Par 21,27
27 E dix nostro Senyor a l’
1Par 21,30
cor era torbat per lo coltell de l’
1Par 4,8
e Súar e Tenan. 8 E Evós engendrà
1Par 11,19
hòmens, cor yo beuria le lur
1Par 11,19
le lur ànima, cor en paril de lur
1Par 28,9
aquell de tot ton cor e de tota ta
1Par 5,2
de tots, mas la primera genitura
1Par 5,1
[*] de Judà, e axí Rubèn no fo
1Par 11,28
fill de Yques racoytà, e Abízer
1Par 8,24
e Evan 24 e Jeremies e Elem e
1Par 19,1
e regnà son fill, lo qual havia nom
1Par 19,2
2 E dix David: –Faré amistança ab
1Par 19,2
E tramès David sos misatgers a
1Par 19,2
en la terra dels fills d’Amon, a
1Par 19,3
los prínceps de Amon a lur senyor
1Par 19,4
per regirar le terra tua. 4 E pres
1Par 19,6
los misatgers de David. E adonchs
1Par 16,24
de dia en dia la sua salvació. 24
1Par 20,1
Capítol XX 1 Aprés d’açò, com l’
1Par 2,21
per muller. E ell era de adat de LX
1Par 3,4
VI en Hebron, e regnà aquí VII
1Par 3,4 mesos; e en Jerusalem regnà XXXIII
1Par 21,12
[*].” 11 [*] 12 –[*] “[*] o tres
1Par 23,3 comtats tots los levites hom de XXX
1Par 23,24 del servey de la casa de Déu de XX
1Par 23,27
dels fills de Leví: de homa de XX
1Par 27,23 féu comptar lo trip de Levý de XX
1Par 29,27 regnà sobra tot Ysrael 27 [*] XXXX
1Par 22,5
la qual cosa yo lo hy aparallaré. E
1Par 22,14
sens nombra, e fusta e pedra t’he
1Par 22,3
e de les frontices. Tot açò féu
1Par 22,5
terres, per la qual cosa yo lo hy
1Par 12,24
foren VI M ª e DCCC garnits e
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anat ab Ysrael comaní a tots los jutges de
anat per rembra lo seu poble, axí com tu
anat per rembra lo teu, e per metra lo teu
Anathan a David: –Fes tot ço que has en
anava per metra cama en lo flum Jordà e·n
anave, crexia en valor, e nostre Senyor
anaven alegrament per fer puyar l’archa
anaven al lats del rey. 19,Tit Capítol
anemichs en le mia mà axí com a
Aner e Balam e lurs deports [*]. 71 E los
anganar-lo axí com los primers dies, 10
àngel percusient de nostre Senyor en lo
àngel en Jerusalem, e destroví aquell [*].
àngel de nostre Senyor estech en la era de
àngel de nostra Senyor estant entre la
àngel de nostre Senyor dix a Gaddi:
àngel, e quatra seus fills ab ell, qui s’
àngel: –Torna lo teu coltell en son foura.
àngell de Déu. 22,Tit Capítol XXII 1 E dix
Anhub e Assobebà e los linatges de Ariel,
ànima, cor en paril de lur ànima le han
ànima le han aportada. E no le volch
ànima volenterosament, cor tots los
anomenada a Josep. 3 Donchs, los fills de
anomenat primer nat. 2 Mas Judà era
anthoyita, 29 [*] e Ylam acaytà, 30 e
Antories 25 e Abdaxà e Famiel, qui foren
Anum [*]. 2 E dix David: –Faré amistança
Anum, fill de Naàs, com son pare en son
Anum per aconortar-lo de son pare, e
Anum per aconortar-lo. E digueren lur
Anum: –E cuydes tu que David face
Anum los missatgers de David, e raguéAnum, rey da Amon, tramès, i els fills de
Anunciats a les gents le sua glòria, e a
any fou passat, en lo temps que los reys
anys, e infentà Sagub. 22 E Sagub engendrà
anys e VI mesos; e en Jerusalem regnà
anys e VI mesos. 5 E nasqueren-li en
anys de fam o tres mesos que·t
anys ensús, e foren per nombra XXXVII M ª.
anys ensús. 25 Cor David dix: –Raposarà
anys ensús. 28 Lur stament era per mà dels
anys amunt, cor nostro Senyor dix de
anys: [*]. 28 E morí en bona valleza e
aparallà David de ço que havia obs son
aparallada, e encara tu hi afagiràs, 15 e
aparallar Daviu, e aparellà molt aram sens
aparallaré. E aparallà David de ço que
aparallats a host. 25 E dels fills de
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1Par 19,7
de lurs ciutats e astiguéran
1Par 19,17
e passà Jordà, e vench a ells, e
1Par 22,3
Tot açò féu aparallar Daviu, e
1Par 23,29
la casa de Déu; 29 e del pa de l’
1Par 9,32
éran ordonats los pans per
1Par 19,9
9 E axiren-hi los fills d’Amon e
1Par 12,39
cor lurs germans los ho havien
1Par 15,3
Senyor en lo loch que li havia
1Par 22,14 pahor. 14 Vet que en ma pobretat he
1Par 28,2
peu de nostre Senyor. Ja hu he yo
1Par 29,2
és. 2 E yo ab tot lo meu poder he
1Par 29,3
del meu Déu, part tot açò qui és
1Par 12,35 XXXVII M ª. 35 E dels fills de Dan,
1Par 12,36 Asser ixent a host, hi hach hòmens
1Par 19,10
alegí de tots los jóvens de Ysrael
1Par 23,14
l’hom de Déu, e sos fills foren
1Par 7,4
de casades de lurs pares hòmens
1Par 4,16
16 E los fills de Jalahe foren
1Par 13,11
nostre Senyor havia mort Asaà, e
1Par 15,11 [*] e sos germans C XII. 11 E David
1Par 21,26
e sacreficis pasificables. E
1Par 22,6
gran multitud abans que morís. 6 E
1Par 11,5
devesa de Sion, e féu-hi ciutat,
1Par 11,7
Daviu en le devesa, e per ço fon
1Par 6,65
Bengemín aquestes ciutats, qui són
1Par 9,35
Jerusalem, 35 e en Gabaon. [*] era
1Par 13,6
[*] en lo nom de Déu, qui era
1Par 16,8
8 «Confessats nostre Senyor, e
1Par 23,16
16 E los fills de Gerson foren
1Par Prol,54 de home, aquelles cozes que Déu ha
1Par 15,12
Senyor Déu de Ysrael allà [*] he
1Par 12,8
armes, hòmens de batalla e de host,
1Par 12,38
d’armes e de guerra e hòmens bé
1Par 9,1
VIIII º 1 E tot Israel fon entre si
1Par 5,17
desobra lurs axides. 17 Tots se
1Par 12,8
de Gador. 8 Del trip de Gad se
1Par 12,19 19 E aquells del trip de Menessè se
1Par 15,2
cor ells alegí nostre Senyor que
1Par 11,19
cor en paril de lur ànima le han
1Par 22,4
los tirienchs e sidonienchs havían
1Par 15,15
nostro Senyor Déu d’Israel, 15 e
1Par 18,7
que havien los serfs de Adoràtzer e
1Par 15,28
[*] blancha. 28 E tot Ysrael
1Par 12,40
Isachar e Zabulon e Nabtalim, hi
1Par 15,27
porpra, e tots los levítichs, qui
1Par Prol,48 jueus e encare de ço qui és per l’
1Par Prol,57
los libres dels jueus. Sertes los
1Par Prol,37 ço que una vegada havien pres, e
1Par 1,45
E morí Jobab, fill de Sara, e regnà
1Par 1,46 Temman. 46 E morí Cussum, e regnà
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aparallats a batalla. 8 E com David ho
aparellà’s David contra Aram e combaté’s
aparellà molt aram sens nombra e sens pes,
aparellament, de la sèmola del vespra al
aparellar tots los disaptes. 33 Aquests
aparellaren-se a batalla a la porta de
aparellat. 40 E encara aquells qui eren
aparellat. 4 E ajustà David los fills de
aparellat a nostro Senyor C M ª quintàs d’
aparellat de fer. 3 E Déu ha a mi dit: “Tu
aparellat a la casa de nostre Senyor Déu
aparellat a la casa del santuari, 4 ço és,
aparellats a batalla, XXVII M ª. 36 E dels
aparellats a guerra XXXX M ª. 37 D’
aparellats en contra Aram, 11 e l’altra
aparellats en lo trip de Leví. 15 E los
aparentats a host XXXVI M ª, cor hagueren
Apas, Sipà e Tirià e Assarrael. 17 E los
apellà aquell loch «Fares Asaà» entrò en
apellà Sadoch e Abiatà, sacerdots, e los
apellà nostre Senyor e respòs ab foch qui
apellà [*] Salamó e manà-li que bastís
apellada «ciutat de Daviu». 6 E dix: –Tot
apellada «ciutat de Daviu». 8 E bestí le
apellades per nom axí com dit és. 66 E la
apellat Jaheyl, e lo nom de sa muller
apellat. 7 E carragaren l’arque de Déu
apellats lo seu nom e fets a saber a les
apellats Asaabuel, e fon cap patró. 17 [*]
aperallades en aquells qui l’amen», e les
aperellat loch, 13 cor Déu en la primeria
aperellats ab lansa e ascut, qui havían
aperellats e ab cor complit, e vengueren
aperentat axí com és escrit en lo libre
apertaren en temps de Johatan, rey de
apertaven ab David Amassat e Madabat,
aplegaren a David com vania ab los
aportacen la arqua e que la servicen per
aportada. E no le volch beura. Açò feren
aportada a David molta fusta de sedra. 5 E
aportaren los dels levitans l’arqua de
aportaren-les en Jerusalem. 8 E David
aportava l’archa del testament de nostre
aportaven pa amb àzens e ab camells e ab
aportaven la archa, e los cantors atrecí
apòstol? Sapiats que yo he escrit no ha
apòstols e los avengelistes havien
aprés de les LXX ceŀles, las quals
aprés per ell Cussim, de terra de Temman.
aprés ell Adab, fill de Adab, qui farí
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1Par 8,30
e l’altre Sis e l’altra Bàal e
1Par 9,25
corrals per venir a cap de VII dies
1Par 11,12 hòmens que matà una vegada. 12 E
1Par 16,43
eren establits al portal. 43 E
1Par 17,11
pares, yo faré levar le tua sament
1Par 18,1
18,Tit Capítol XVIII 1 E
1Par 20,5
guaguants, e foren humiliats. 5 E
1Par 20,6
un plagador de taler de drap. 6 E
1Par 27,7
de Joal, e Sabadies, son fill,
1Par 27,34
del rey, e Elietar [*]. 34 E
1Par 28,8
e la façats haratar a vostres fills
1Par 29,21
a nostre Senyor l’endemà
1Par 19,1
del rey. 19,Tit Capítol XVIIII 1
1Par 20,1
fills d’Amon. 20,Tit Capítol XX 1
1Par 14,3
regna per lo poble d’Israel. 3 E
Par Prol,2
gran que sens aquest, si algú vol
1Par Prol,9
que fos afermat e nostre scilenci
1Par Prol,52 Avengeli, là on diu [*]: «E veuran
1Par Prol,65 lo Salvador donà testimoni [*]. En
1Par 2,7
de Zàram foren [*]. 7 [*] Achor,
1Par 5,6
e Michà e Rahagè e Bàal 6 e Baerà,
1Par 6,10
10 e Johanan engendrà Azaries,
1Par 6,20
de Guerson, e Gèyat fon fill de
1Par 6,20
fill de aquell, e Simà fon fill de
1Par 6,21
de aquell. 21 [*] e Sare fill de
1Par 6,22 e Haminadab [*] e Asur són fills de
1Par 6,23
de aquell, 23 [*] e Abisay, fill de
1Par 6,24
fill †de Corè†, 24 e Càad fill de
1Par 6,24
fill de aquell, e Huriel fill de
1Par 6,24
fill de aquell, e Uïas fill de
1Par 6,24
Uïas fill de aquell, e Idul fill de
1Par 6,29
fon son fill, e Semeý fon fill de
1Par 6,29
fon fill de aquell, e Husaà, de
1Par 6,30
e Husaà, de aquell, 30 e Simehà de
1Par 6,30
30 e Simehà de aquell, e Ageàs de
1Par 6,30
e Ageàs de aquell, e Ysaÿes de
1Par 6,39
Ysay estava sobre part dreta. E
1Par 6,50
fon son fill, e Besua, fill de
1Par 6,51
Besua, fill de aquell; 51 e Nu, de
1Par 6,51
51 e Nu, de aquell, e Buquí, de
1Par 6,51
e Buquí, de aquell, e Serayàs, de
1Par 6,52
de aquell; 52 [*] e Aquitub, de
1Par 6,53 Aquitub, de aquell; 53 e Sadoch, de
1Par 6,53
e Sadoch, de aquell; e Quimàs, de
1Par 7,16
de son germà Sares, e los fills de
1Par 7,25
Talaha foren d’equell, e Thaha d’
1Par 11,2
que Saül era viu e rey, tu eras
1Par 13,11
Senyor havia mort Asaà, e apellà
1Par 14,11
d’ayga. E per açò mès an
1Par 16,7
la covinensa de nostre Senyor. 7 E
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aprés Nap 31 e Jador e Nació e Sàdxer [*].
aprés de un temps en l’altre per star ab
aprés ell era Alatzar, fill de son oncla
aprés que fon fet, anà-ce’n lo poble,
aprés tu, qui serà de tos fills, e
aprés açò farí David los filisteus e
aprés [*] moltes batalles ab los
aprés hach més batalla en Get, e aquí
aprés d’ell, e la companya [*]. 8 Del V
aprés d’ell era Joyadà, fill de Banaÿas,
aprés de vós enpertostemps. 9 E tu, Salamó
aprés aquell dia M braus e M mardans e M
Aprés tot açò, morí Naàs, rey dels fills
Aprés d’açò, com l’any fou passat, en lo
après David més mullers en Gerusalem, e
aprovar a ci matex le ciència de les
aprovàs. Cor, segons les varietats dels
aquell [*] lo qual ull no ha vist ne
aquell loch [*] escrit on diu que los LXX
aquell qui envergonyí Yrrael com peccà en
aquell qui cativà Tilgatpelièzet, rey dels
aquell que sacrificà en lo temple que féu
aquell, e Simà fon fill de aquell. 21 [*]
aquell. 21 [*] e Sare fill de aquell [*].
aquell [*]. 22 [*] e Haminadab [*] e Asur
aquell, 23 [*] e Abisay, fill de aquell, e
aquell, e Asur fon fill †de Corè†, 24 e
aquell, e Huriel fill de aquell, e Uïas
aquell, e Uïas fill de aquell, e Idul fill
aquell, e Idul fill de aquell. 25 E los
aquell. 25 E los fills de Ethanà foren
aquell, e Husaà, de aquell, 30 e Simehà de
aquell, 30 e Simehà de aquell, e Ageàs de
aquell, e Ageàs de aquell, e Ysaÿes de
aquell, e Ysaÿes de aquell. 31 Aquests són
aquell. 31 Aquests són aquells que David
aquell Asap fon fill de Baraquies, fill de
aquell; 51 e Nu, de aquell, e Buquí, de
aquell, e Buquí, de aquell, e Serayàs, de
aquell, e Serayàs, de aquell; 52 [*] e
aquell; 52 [*] e Aquitub, de aquell; 53 e
aquell; 53 e Sadoch, de aquell; e Quimàs,
aquell; e Quimàs, de aquell. 54 E ço que
aquell. 54 E ço que direm foren asetyamens
aquell eren Hulam e Ràquem. 17 E los fills
aquell, 26 e Leadan d’equell [*] 27 [*].
aquell que feyes entrar e axir Ysrael
aquell loch «Fares Asaà» entrò en aquest
aquell loch Baalfarazim. 12 E los
aquell dia matex donà David als capellans
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1Par 17,13
sobra ell, axí com l’he levada en
1Par 21,12
donques, digues què respondré en
1Par 21,15
l’àngel en Jerusalem, e destroví
1Par 21,17 dix David a nostre Senyor: –Yo som
1Par 21,17
qui maní comtar lo pobla e yo són
1Par 21,29
desert, e [*] l’holocaust era en
1Par 28,9
lo Déu de ton pare e servex
1Par 29,5
mà de mestres. Donchs, qual serà
1Par 29,8
mília quintàs de [*] ferra. 8 E
1Par 29,11
és, e és lo teu regna, e tu ést
1Par 29,21
a nostre Senyor l’endemà aprés
1Par 29,22 e bagueren devant nostre Senyor en
1Par 16,37
testament de nostre Senyor, e lexà
1Par 16,37
a Asap e sos germans per servir
1Par 17,3
car nostra Senyor és ab tu. 3 E en
1Par 18,11
pres aquesta vaxella e santificà
1Par 29,5 aquell que no umple vuy le sua mà e
1Par 29,5
launes d’or e d’argent. 5 [*] e
Par Prol,11
dir, de les coses lexades, cor
1Par Prol,34
dóna a conèxer, ço és a saber,
1Par Prol,51
noble de entrepretar, mostrant
1Par Prol,54
oït, ne és puyat en cor de home,
1Par 29,8
qui havia pedres precioses donava
1Par Prol,55
cozes que Déu ha aperallades en
1Par 2,53
Purita e le Suimtà e lo Nestrayà, e
1Par 2,53
qui exiren dels seherjatans e
1Par 3,9
de Daviu e són VIIII, menys de
1Par 5,8
fill de Azama, fill de Johel,
1Par 5,20
als agaritans [*]. 20 [*] e tots
1Par 6,31
e Ysaÿes de aquell. 31 Aquests són
1Par 6,33
en lur ofici. 33 E aquests e
1Par 7,2
caps de las casades de lurs pares e
1Par 10,3
batalla sobra Saül, e trobaren-lo
1Par 11,21 compte dels tres pus hondrats, 21 e
1Par 12,19
e mès-los al cap de faeltat. 19 E
1Par 12,38 David sobra tot Ysrael. Encare tots
1Par 12,40
ho havien aparellat. 40 E encara
1Par 19,18 Aram per Ysrael. E matà David de
1Par 24,5
5 E partiren-los per sorts en
1Par 24,5
-los per sorts en aquells ab
1Par 24,6
coses pertenyens als fills d’
Par Prol,1
Prol E és tal e ten gran que sens
Par Prol,14
e són lexades e oblidades, en
1Par 1,10
10 E Chus engendrà Nimereod, e
1Par 1,19
lo nom de la un fon Fèlech, e·n
1Par 2,22 Sagub. 22 E Sagub engendrà Jaÿr, e
1Par 3,4
hach de Achlà, se muller [*]. 4 A
1Par 6,15
Rahossadoch. 15 E Rahossadoch
1Par 6,50
los fills de Aron: Aletzar, e de
1Par 11,11 11 [*] E Jabuzan, fill de Aquivion,
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aquell qui és estat abans de tu. 14 E fer
aquell qui·m tramet.” 13 E David dix a
aquell [*]. [*] E l’àngel de nostre
aquell qui maní comtar lo pobla e yo són
aquell qui he peccat e he fet lo mal. Mas
aquell temps en Banià. 30 E no pogué David
aquell de tot ton cor e de tota ta ànima
aquell que no umple vuy le sua mà e
aquell qui havia pedres precioses donava
aquell qui axalces tot príncep. 12 E la
aquell dia M braus e M mardans e M moltons
aquell dia ab gran alagria e feren regnar
aquella a Asap e sos germans per servir
aquella, sovenyr de dia en dia, cascú
aquella nit fon la paraula de nostre
aquella a nostre Senyor ab l’argent e ab
aquella estena a nostre Senyor? 6 Donchs,
aquellas d’argent per fer tota obra per
aquelles coses que en la Lig e en los
aquelles coses qui menys éran stades dites
aquelles coses de l’Avengeli, là on diu
aquelles cozes que Déu ha aperallades en
aquelles als tresors de la casa de Déu per
aquells qui l’amen», e les altres coses
aquells qui exiren dels seherjatans e
aquells fon ysraelita. 54 E los fills de
aquells que hach de les concopines, e
aquells habitaven en Arroer entrò en Abó e
aquells qui eren ab ells, cor a Déu
aquells que David féu star sobre [*] la
aquells qui estaven ab lurs fills: [*]
aquells isqueren de Tholà, e eren vasals
aquells qui·l passaguían, dels quals ell
aquells dos dels quals fon senyor, e entre
aquells del trip de Menessè se aplegaren a
aquells qui eren romasos de Ysrael havien
aquells qui eren prop, axí com Isachar e
aquells da Aram VII M ª carretes e XL M ª
aquells ab aquells, per ço com eren
aquells, per ço com eren prínceps [*] de
aquells. 7 E axí la primera sort a Joraïp,
aquest, si algú vol aprovar a ci matex le
aquest libre se contenen en suma. Prol,Inc
aquest comensà a esser hom fort en terra
aquest temps fon pertida la terra; e lo
aquest hach XXIII ciutats en le terra de
aquest li nesqueren VI en Hebron, e regnà
aquest anà en cativatge com nostre Senyor
aquest Finaàs fon son fill, e Besua, fill
aquest era cap dels terratinents; ell
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1Par 11,12
fill de son oncla lo Horayta;
1Par 13,11
aquell loch «Fares Asaà» entrò en
1Par 17,26
ést Déu, qui parlest sobra ton serf
1Par 21,17
[*] la casa de mon pare, e no en
1Par 26,25
e Geram d’equest, Sicrí de
1Par 20,6
cascun peu, qui eren XXIIII dits.
1Par 11,19 e dix: –No plàcia a Déu que yo face
1Par 13,4
com tu dius. Car molt los plagué
1Par 17,15
15 Totes aquestes paraules e tota
1Par 17,19
a tu és vengut a plaer, has feta
1Par 18,11
argent e d’aram. 11 E David pres
1Par 21,8
Déu: –Molt he peccat, com he feta
1Par 29,16
16 Senyor, nostro Déu, tota
1Par 29,16
qui han endressat lur cor a bastir
1Par 2,26
altra muller, qui hach nom Atharà.
1Par 4,33
e totes les viletes qui són entorn
1Par Prol,26
e tot lo segle combat entre si ab
1Par Prol,70
ne prengueren aximpli. Yo parlé
1Par 2,23
viletes, e foren LX ciutats; totes
1Par 4,18
e Jecortiel, pare de Senohe. E
1Par 6,65
e dels fills del trip de Bengemín
1Par 17,15
perdurablament.’ ” 15 Totes
1Par 21,10 que prengues qualcosa tu vulles d’
1Par 21,17
qui he peccat e he fet lo mal. Mas
1Par 24,6
d’açò que pertenyia a Itamar e
1Par 26,12 e germans de Cussí eren XIII. 12 E
1Par 28,21
molt hom sert e savi per fer totes
1Par 29,17
del meu cor he vodades totes
1Par 1,29 de Abraam foren Ysach e Ysmael. 29
1Par 4,31
31 e en Betmer [*] e en Saraÿm.
1Par Prol,22 migenseres províncies qui són entre
1Par 1,12
[*] 12 [*] e los casaluytans, e d’
1Par 1,23
23 e Efir e Evilà e Jabab. E tots
1Par 1,33
foren Saba e Dedà. 33 [*] Tots
1Par 1,43
de Dissan foren Hus e Eram. 43 E
1Par 2,33
foren Pàlet e Samzà. Tots
1Par 2,50
E Accà fon filla de Calef. 50 E
1Par 3,5
5 E nasqueren-li en Jerusalem
1Par 3,5
Semchà e Sabab e Nathan e Salamó;
1Par 4,3
les generacions dels sarietans. 3 E
1Par 4,4
de Gadad, e Éther, pare de Cussí; e
1Par 4,41
entigament. 41 E vengueren
1Par 5,18
e de Gad e mig trip de Menesè, e
1Par 5,26
rey axí mateix dels assirienchs, e
1Par 6,19
de Merarí foren Maalia e Musí, e
1Par 6,33
éran acustumats en lur ofici. 33 E
1Par 7,8
e Abrà e Anachó e Lamor: tots
1Par 7,11
e Saran e Arsís e Ysera: 11 tots
1Par 7,17
17 E los fills de Hulam, Badan. E
1Par 7,29
e Magoddó e ses viletes, [*] e en
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aquest era dels tres vasals. 13 E ell era
aquest dia present. 12 E David temé Déu d’
aquest bé, 27 cor tu ést e has volguda
aquest pobla per mortaldat. 18 E l’àngel
aquest [*]. 26 Salomur e sos germans eren
Aquest fon nat en Raffà. 7 [*] e aucísaquesta cosa, que yo bega la sanch d’
aquesta cosa. 5 E ajustà David tot lo
aquesta visió que Déu dix a Nathan, dix
aquesta nobleza per fer a saber les tues
aquesta vaxella e santificà aquella a
aquesta cosa. Pas ara la fallonia de ton
aquesta multitud qui han endressat lur cor
aquesta casa en lo nom de la tua santadat,
Aquesta fo mare de Honam. 27 E foren los
aquestas ciutats, qui són a Bàal, açò és,
aquestes tres varietats. E sertes Orígines
aquestes coses per paraula dels entichs e
aquestes eren del fill de Machir, pare de
aquestes són fills de [*] faraó, qui pres
aquestes ciutats, qui són apellades per
aquestes paraules e tota aquesta visió que
aquestes tres coses [*].” 11 [*] 12 –[*]
aquestes ovellas, què han fet? Senyor Déu,
aquestes coses pertenyens als fills d’
aquestes eren les partides dels portés
aquestes coses, e encare has tots los
aquestes coses. E ara lo teu pobla, qui
Aquestes són les generacions: Lo primer
Aquestes són las ciutats en què regnà
aquests [*] palestins, qui són filisteus,
aquests eixiren los felisteus e los
aquests foren fills de Jabal. 24 E los
aquests isqueren de Caturà, concupina de
aquests són los reys qui regnaren en la
aquests devallaren de Jarechmael. 34 E
aquests los fills de Caleff. Fill de Hur,
aquests fills: Semchà e Sabab e Nathan e
aquests IIII ha de Berzabé, filla de
aquests los fills de Etam: Jasrael e
aquests dos foren fills de Hur,
aquests qui són escrits per nom, en lo
aquests eren hòmens portans escuts e
aquests cativaren lo trip de Rubèn e lo
aquests lurs linatges dels llevitans [*].
aquests e aquells qui estaven ab lurs
aquests foren de Bèquer. 9 E lur
aquests foren fills de Jadiel, qui eren
aquests són los fills de Galaad, fills de
aquests habitaren los fills de Josep, fill
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1Par 7,33
foren Fassat e Baniael e Suar;
1Par 7,40
Araà e Amniel e Raciès. 40 Tots
1Par 8,12
Ffàal e Àber e Missam e Sómer;
1Par 8,28
foren fills de Gerecam. 28 E
1Par 8,32 Maceloch engendrà Samabaà, e negeix
1Par 8,38
e Ysaries e Abadies e Amon. Tots
1Par 9,9
Éran per tots DCCCC LVI. Tots
1Par 9,18
lo portal del rey devers orient. E
1Par 9,25
de un temps en l’altre per star ab
1Par 9,34
lurs generacions éran caps.) E
1Par 11,18
qui és al portal de Batlem? 18 E
1Par 12,14
[*] e Mecanà lo VIIII è. 14 Tots
1Par 12,14
fills de Gad, caps de la host. E de
1Par 12,23 ten gran host com host de Déu. 23 E
1Par 12,38
hòmens bons C XX M ª. 38 Tots
1Par 15,20
e Aliab e Mazia e Banaÿas. Tots
1Par 16,6
Jasiel, capellans ab trompes, tots
1Par 16,7
per mà de Asap e de sos germans
1Par 19,16
príncep de la host de Adoàsser,
1Par 23,9
ço és, Salamur e Aziel e Aran; tots
1Par 23,10 foren Jóad e Sizà e Gedús e Barià;
1Par 24,1
Aron eren atresí depertits. E eren
1Par 24,3
en capellans Alatzar e Ytamar. 3 E
1Par 24,6
Abiatar, per asser cap patrons. E
1Par 25,5
e Malon e Hatir e Massot. 5 Tots
1Par 25,6
XIIII fills e tres filles. 6 Tots
1Par 26,14
ixent a Ysaÿes [*] qui fon fill de
1Par 27,16
eren XXIIII M hòmens. 16 E
1Par 27,16
sobra los trips de Ysrael eren
1Par 27,31
ovelles era Jahas lo geteu. Tots
1Par 1,31 Temà 31 e Gecur e Nafís e Quèdema.
1Par 1,54
e Mibzar 54 e Mardiés e Elan.
1Par 2,1
foren mayorals de Edom. 2,Tit [*] 1
1Par 2,1
lo nom nostro Senyor Déu Israel.
1Par 2,3
de Judà foren Er e Honam e Salè.
1Par 2,18
d’Asubà, sa muller, Gerichó.
1Par 2,55
e de Tiraniu [*] e de Sumatiu.
1Par 3,1
de Bechracep. 3,Tit Capítol III 1
1Par 4,6
Acussam e Éffer e Atimuy e Asterý.
1Par 4,12
e Faynà, qui fon pare de Hineàs.
1Par 4,38
fill de Sadir, e Samaÿas. 38
1Par 5,14
e Zoray e Johacan e Sia e Àber. 14
1Par 6,17
de [*]: Garzon e Caat e Merarí. 17
1Par 6,27
27 e Haliab e Gerotan e Elcanà.
1Par 6,31
de aquell, e Ysaÿes de aquell. 31
1Par 6,50 ho menà Moysès, misatge de Déu. 50
1Par 7,2
Jariel e Jahamay e Japsan e Samuel.
1Par 8,6 Choha 5 e Gerà e Fussem e Enchan. 6
1Par 8,10 Melcan 10 e Gehús e Saquià e Mirmà.
1Par 8,13
pares e dels habitadors de Agulon.
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aquests foren de Lafalet. 34 E los fills
aquests foren fills de Acer, caps de les
aquests bastiren [*] Elad e ses viletas.
aquests foren caps de lurs pares [*] e
aquests habitaren en Jerusalem de prop
aquests foren fills de Azaell. 39 E [*]
aquests hòmens foren caps de linatges de
aquests [*] los portés de les posades dels
aquests, 26 cor ab lealtat eren los quatre
aquests éran caps [*] e habitaven en
aquests tres trencharen le host dels
aquests són fills de Gad, caps de la host.
aquests lo pus poch és senyor de C e lo
aquests són los nombres dels capdals
aquests eren hòmens d’armes e de guerra e
aquests sonaren tabals [*]. 21 E Mathaties
aquests sonaven contínuament devant de la
aquests salms dient: 8 «Confessats nostre
aquests se ajustaren ensemps. 17 E açò fou
aquests eren caps patrons de Ladan. 10 E
aquests IIII foren fills de Semeý. 11 Jóad
aquests: Nadab e Abiüd e Alaatzar e
aquests depertí David, e Sadoch, dels
aquests prenien una part de açò que
aquests foren fills de Aman, profeta del
aquests per mà de lur pare, Asaf e Getidum
aquests [*]. 15-16 [*] 17-23 [*] 24 [*] 25
aquests qui eren regidors sobra los trips
aquests: sobra lo trip de Rubèn era
aquests eren prínceps sobra los fets del
Aquests foren fills de Ismael. 32 E los
Aquests XI foren mayorals de Edom. 2,Tit
Aquests foren fills de Ysrael Jacob, al
Aquests foren fills de Jacob: Rubèn,
Aquests tres li infentà Barsua la
Aquests són fills: Sézer e Sobal e Erdon.
Aquests són los cavitans qui vingeren de
Aquests són los fills de Daviu qui
Aquests foren fills de Maachà. 7 E los
Aquests són los linatges de Tanchà. 13 E
Aquests són los qui vénen per noms
Aquests són los fills de Abial e fills de
Aquests són los noms dels fills de Gerson:
Aquests foren fills le un de l’altre. 28
Aquests són aquells que David féu star
Aquests són los fills de Aron: Aletzar, e
Aquests foren caps de las casades de lurs
Aquests són los fills de Ehud qui foren
Aquests són fills seus e cap de lurs
Aquests feren fogir los habitadors de
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1Par 8,40
e hagueren néts e foren tots C L.
1Par 9,33
per aparellar tots los disaptes. 33
1Par 9,44
e Azaricham e Hobedies e Anaan.
1Par 11,10 Senyor Déu de Sabaot era ab ell. 10
1Par 12,1
lo Mosbaythà. 12,Tit Capítol XII 1
1Par 12,33
host armats a batalla foren L M ª.
1Par 15,18 e Machamos e Obededom e Johel.
1Par 20,7
fill de Simechà, germà de David.
1Par 23,24
[*] Moab e Èder e Gerensot. 24
1Par 24,30
foren Maalí e Héder e Geremot.
1Par 27,6 companyia eren XXIIII M hòmens. 6
1Par 27,22
de Dan, Azaries, fill de Johatan.
1Par 3,4
li nesqueren VI en Hebron, e regnà
1Par 4,23
de Natayim e de Gederà habitaven
1Par 4,41
entrò al dia de vuy, e habitaren
1Par 4,41
habitaren aquí en loch de ells, cor
1Par 4,43 escampades de Hamalech, e habitaren
1Par 5,22
en la batalla, [*] e habitaren
1Par 11,4
en Jerusalem, ço és, Gebús, cor
1Par 11,13
com los filisteus se ajustaren
1Par 12,39 de fer regnar David. 39 E stegueren
1Par 13,10
mès ça mà sobra le arque; e morí
1Par 14,12
12 E los filisteus lexaren
1Par 16,37
E com ell hach açò dit, ell lexà d’
1Par 17,22 que has rasamut de Agipta. 22 E d’
1Par 20,5
moltes batalles ab los filisteus, e
1Par 20,6
E aprés hach més batalla en Get, e
1Par 21,26
[*] DC peces d’aur. 26 E bastí
1Par 21,26
aquí altar a nostra Senyor e puyà
1Par 21,28
en la era Ernau gebuzeu, sacrificà
1Par 2,31
fon Sesan, e los fills de Sisan,
1Par 11,41
e Hories lo eteu, e Sabaat, fill de
1Par 6,52
e Serayàs, de aquell; 52 [*] e
1Par 11,11
Ysrael. 11 [*] E Jabuzan, fill de
1Par 17,26 ha trobat de pregar devant tu. 26 E
1Par 21,8
com he feta aquesta cosa. Pas
1Par 22,11 en Ysrael enpertostemps.” 11 Donchs
1Par 28,8 los meus juýs axí com fa huy.” 8 »E
1Par 29,17 he vodades totes aquestes coses. E
1Par 21,12
Senyor en lo termanat de Israel.
1Par 22,19
Senyor e devant lo seu pobla. 19
1Par 29,13
de esforsar e da axalzar a tots. 13
1Par 5,26
-los en Elà e en Tabor e en
1Par 7,39
Eerà. 39 E los fills de Hulà foren
1Par 23,17
no hagué més fills. E los fills de
1Par 11,32
[*] dels torrents de Gaas, e Ayel
1Par 21,23 los meus bous a fer holocaust e les
1Par 15,19 Aman e Asap e Athan ab sembes d’
1Par 18,8
ciutats de Adoràtzer, on havia
1Par 18,10
vaxella d’aur e d’argent e d’
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Aquests isqueren dels fills de Bengemín e
Aquests éran tots los cantors [*] dels
Aquests foren fills de Azael. 10,Tit
Aquests són los caps vaxalls qui éran ab
Aquests vengueren a David en Sichalech,
Aquests no eren de dos cors ne de dues
Aquests tots eren porters. 19 E los
Aquests foren nats de Rafà de Get, e
Aquests són los fills de Leví segons la
Aquests són los fills dels levitans per
Aquests Baraÿas és lo vasal dels XXX
Aquests foren los prínceps de cascun trip
aquí VII anys e VI mesos; e en Jerusalem
aquí ab lo rey quant regnà. 24 E los fills
aquí en loch de ells, cor aquí havien
aquí havien pastures a llurs ovelles. 42 E
aquí entrò al dia de vuy. 5,Tit Capítol V
aquí entrò a le captivitat. 23 E lo mig
aquí habitaven los gebuseus. 5 E digueren
aquí an batalla en lo camp qui era ple d’
aquí tres dies menyant e bavent, cor lurs
aquí devant Déu. 11 E fou irat David, com
aquí lurs déus e David manà que hom los
aquí avant l’archa del testament de
aquí avant prenguist lo teu poble d’
aquí ferí Alcanan, fill de Jahir, a Lamí,
aquí havia un hom de ultra masura qui
aquí altar a nostra Senyor e puyà aquí
aquí holacausts e sacreficis pasificables.
aquí, 29 car lo tabernaccla de nostre
Aquilach. 32 E los fills de Udà, germà de
Aquilay; 42 e Adummà, fill de Sizà, lo
Aquitub, de aquell; 53 e Sadoch, de
Aquivion, aquest era cap dels
ara, Senyor Déu, tu ést Déu, qui parlest
ara la fallonia de ton servent, car molt
ara, mon fill, sia nostro Senyor ab tu, e
ara, en presència de tot Ysrael e de tota
ara lo teu pobla, qui ací és, [*] ha vodat
Ara, donques, digues què respondré en
Ara donats lo vostro cor a damanar a
Ara, Senyor Déu nostre, nos confesam a tu
Arà e en Aran Gossan, e foren catius entrò
Araà e Amniel e Raciès. 40 Tots aquests
Arabies foren molts. 18 E los fills de
arabita e Esmanot lo bacurmen e Ababà de
arades per lenya [*] al sacrifici; tot t’
aram per mils cantar, 20 e Zacaries e
aram [*]. 9 E oý Tecuni, rey de Emat, que
aram. 11 E David pres aquesta vaxella e
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1Par 22,3
aparallar Daviu, e aparellà molt
1Par 22,14
or e tres M ª quintars d’argent e
1Par 22,16
en obrar, 16 d’argent e aur e
1Par 29,2
or e argent a les eynas d’argent e
1Par 29,2
d’argent e aram a les eynas d’
1Par 1,17
Elam e Assur e Arfazat e Eliud e
1Par 2,23
23 E prengueren-le Jassur e
1Par 2,46
Essà, concupina de Caleff, infantà
1Par 2,46 infantà Aram e Massan e Jaguants. E
1Par 7,34 Zómer foren Exir e Rehegà e Gabuà e
1Par 18,5
les carretas, sinó C. 5 E vench
1Par 18,6
XXII M ª hòmens. 6 E fou subjugat
1Par 19,6
M quintars d’argent per soldayar
1Par 19,10
de Ysrael aparellats en contra
1Par 19,12 Johab a son germà: –Si pus fort és
1Par 19,14
e lo poble qui era ab ell, davant
1Par 19,15 E com los fills d’Amon vaheren que
1Par 19,16 ciutat de Jerusalem. 16 E vahé açò
1Par 19,16
açò Aram, tramateren misatgers a
1Par 19,17
a ells, e aparellà’s David contra
1Par 19,18 Aram e combaté’s ab ell. 18 E fugí
1Par 19,18 Ysrael. E matà David de aquells da
1Par 19,19
-lo. E puxs no volgueren ajudar
1Par 2,4
-lo. 4 E Tamar li inffantà Fares e
1Par 5,26
los en Elà e en Tabor e en Arà e en
1Par 23,9
9 [*], ço és, Salamur e Aziel e
1Par 8,15
e Sat e Geremot 15 e Sabadies e
1Par 2,35
-li se filla per muller, e infentà
1Par 16,33
qu·hi és. 33 Adonchs cantaran los
1Par 12,2
geritans, 2 e trahents sagetes ab
1Par 12,2
les pedres e les segetes ab l’
1Par 15,23 23 E Baraxies e Canà, porters de la
1Par 15,24 eren capallans, trompaven devant l’
1Par 15,24
e Jayà eren capellans porters de la
1Par 15,25 anaven alegrament per fer puyar l’
1Par 15,27
los levítichs, qui aportaven la
1Par 15,28
28 E tot Ysrael aportava l’
1Par 15,29
e ab òrguens [*]. 29 E com l’
1Par 16,1
16,Tit Capítol XVI 1 E portaren l’
1Par 16,4
ampolla de vi. 4 E mès devant l’
1Par 16,37
açò dit, ell lexà d’aquí avant l’
1Par 17,1
sech en casa coberta de sedra e l’
1Par 22,19
Déu, per ço que fassats vanir l’
1Par 28,2
casa de rapòs en lo meu cor a la
1Par 28,18
lurs ales com s’estenien sobra l’
1Par 8,40
forts de batalla tirant bé d’
1Par 9,18
E Solomero, lo cap. 18 E entrò
1Par 28,10
-t’ha per tostemps. 10 Vet que
1Par 4,14
e Sinoe [*]. 14 Nanay engendrà
1Par 1,17
fills de Sem foren Elam e Assur e
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aram sens nombra e sens pes, 4 e fusts de
aram e ferra, sens pes e sens nombra, e
aram e ferra sens nombra. Leva e fes, e
aram a les eynas d’aram e ferro a les
aram e ferro a les eynes de ferro e fusts
Aram e Us e Hull e Gèter e Màzeg. 18 E
Aram, les viles de Jaÿr a Tanat e ses
Aram e Massan e Jaguants. E Aram engendrà
Aram engendrà Gamsés. 47 E los fills de
Aram. 35 E los fills de Élem, son germà,
Aram Darmasach per ajudar Adaratzey, rey
Aram a David e donà-li tribut. E salvà
Aram e Naraymè e Doram e Mahacà, e encara
Aram, 11 e l’altra pobla donà a mà d’
Aram que yo, tu vina e ajuda’m, e si pus
Aram a batalla, e fogiren per ell. 15 E
Aram era fogit, fogiren aytanbé per mà de
Aram, tramateren misatgers a Aram ultra
Aram ultra Jordà, e a Safach, príncep de
Aram e combaté’s ab ell. 18 E fugí Aram
Aram per Ysrael. E matà David de aquells
Aram VII M ª carretes e XL M ª pahons, e
Aram als fills d’Amon. 20,Tit Capítol XX
Àram. E foren los fills de Judà V. 5 E los
Aran Gossan, e foren catius entrò al die
Aran; tots aquests eren caps patrons de
Ararat e Àbder. 16 E Michdol e Yspà foren
Aray Estayi. 36 E Estay engendrà Nathan, e
arbres [*] per la faç de nostre Senyor,
arch en le mà dreta, e ab l’esquerra les
arch. Eren dels germans de Saül, e de
archa. 24 E Abanias e Josafat e Notavael e
archa de Déu ab trompes, e Obedebedom e
archa. 25 E David e los pròmens d’Israel
archa de la covinensa de nostre Senyor Déu
archa, e los cantors atrecí [*], sinó
archa del testament de nostre Senyor ab
archa [*] de nostre senyor fou venguda
archa de nostre Senyor e feren-le estar
archa [*] servidors levitans per remembrar
archa del testament de nostre Senyor, e
archa de nostre Senyor està desots
archa de la amistança de nostra Senyor e
archa de la covinensa de nostre Senyor Déu
archa del testament de nostre Senyor. 19
arcs e multiplicaren en infants e hagueren
are stave en lo portal del rey devers
are nostre Senyor t’ha alagit que tu li
Arfaà. E Sarayà fon pare de Joab, senyor
Arfazat e Eliud e Aram e Us e Hull e Gèter
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1Par 1,24
24 E los fills de Sàlef foren Sem,
1Par 18,10
li tremès vaxella d’aur e d’
1Par 18,11
aquella a nostre Senyor ab l’
1Par 19,6
de Amon, letres e bé M quintars d’
1Par 21,22
a nostre Senyor, per lo planer
1Par 21,24
mas yo ho compraré ab planer
1Par 22,14
d’or e tres M ª quintars d’
1Par 22,16
e hòmens savis en obrar, 16 d’
1Par 28,14
14 de cascun ofici d’or a pes e d’
1Par 28,16
or a pes a obs de la taula [*] d’
1Par 28,17
de cascun bací, e dels bacins d’
1Par 29,2
Senyor Déu or a les eynes de or e
1Par 29,2
eynes de or e argent a les eynas d’
1Par 29,3
cor encara he tresor de or e d’
1Par 29,4
or de Ofir e VII mília quintars d’
1Par 29,4
de les cases de launes d’or e d’
1Par 29,5
or e d’argent. 5 [*] e aquellas d’
1Par 29,7
de Déu [*], X mília drachmes d’
1Par 4,8
Anhub e Assobebà e los linatges de
1Par 2,51
51 e Salmà, pare de Bessiem, e
1Par 10,9
cap a Saül e tremateren-lo ab ses
1Par 10,10
e a lur poble. 10 E materen les
1Par 12,33
33 E de Zabulon ixents a la host
1Par 11,22
fill de Johadà, homa valent d’
1Par 11,26
oÿdor. 26 E los hòmens vasalls d’
1Par 11,39
e Nafrayà, lo baró portador de les
1Par 12,8 David Amassat e Madabat, hòmens d’
1Par 12,37
e del mig trip de Manassè, portant
1Par 12,38 M ª. 38 Tots aquests eren hòmens d’
1Par 21,5
los hòmens de Ysrael dafanents d’
1Par 6,50
de Déu. 50 Aquests són los fills de
1Par 23,32
[*] e l’ofici dels fills de
1Par 24,1
Capítol XXIIII 1 E los fills de
1Par 24,19
axí com era custuma en poder de
1Par 15,2
nostre Senyor que aportacen la
1Par 15,15
15 e aportaren los dels levitans l’
1Par 6,31
nostre Senyor, quant se posave l’
1Par 13,3
ajustats a nós, 3 ratornarem l’
1Par 13,5
entrada de Emach, per fer vanir l’
1Par 13,6
qui és en Judea, per levar l’
1Par 13,7
qui era apellat. 7 E carragaren l’
1Par 13,9
e Asaà alçà ça mà per pendra l’
1Par 13,10 -lo, per ço com mès ça mà sobra le
1Par 13,12
avant, dient: «Com reculliré yo l’
1Par 15,1
en le sua ciutat, e bastí loch a le
1Par 15,2
David que nengú no s’acostàs a la
1Par 15,3
en Jerusalem per fer puyar l’
1Par 15,12
e vostros germans, e puyats l’
1Par 15,14
llevitans, per ço que puyacen l’
1Par 11,33
E Jonathan, fill de Saý, lo
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Arficiat, Sala, 25 Éber, Fèleig, Rahú, 26
argent e d’aram. 11 E David pres aquesta
argent e ab l’aur que portà de totes les
argent per soldayar Aram e Naraymè e Doram
argent lo’m dóna, per ço que sia estada
argent, car yo no vull res prestar de ço
argent e aram e ferra, sens pes e sens
argent e aur e aram e ferra sens nombra.
argent a pes de cascun ofici, 15 e lo pes
argent, 17 e les candeles e los bacins [*]
argent a pes de cascun bací, 18 e a l’
argent a les eynas d’argent e aram a les
argent e aram a les eynas d’aram e ferro
argent que donaré a la casa del meu Déu,
argent esmarat per enblanquir les parets
argent. 5 [*] e aquellas d’argent per fer
argent per fer tota obra per mà de
argent e [*] XVIII mília quintàs de [*]
Ariel, fill de Arum. 9 Fon Jabés [*]
Arif, pare de Begedep. 52 E Subal, pare de
armas en lur terra e sercaren-ne tota
armas de Saül en la casa de lur déu, e lo
armats a batalla foren L M ª. Aquests no
armes e de grans fets, de Cabseel, farí
armes éran: Azael, germà de Joab, e
armes de Joyà, fill de Asaxayà, 40 e
armes, hòmens de batalla e de host,
armes de host e de batalla, hòmens bons C
armes e de guerra e hòmens bé aperellats e
armes [*] CCCC M ª e LXXXIII hòmens [*]. 6
Aron: Aletzar, e de aquest Finaàs fon son
Aron, lurs germans, e lo servey de la casa
Aron eren atresí depertits. E eren
Aron, lur pare, axí com li havia manat
arqua e que la servicen per tostemps. 3 E
arqua de Déu, axí com manà Moysès, segons
arque de nostro Senyor; 32 e servien le
arque del nostre Déu a nós, car no la
arque de nostre Senyor de Cariaciarim. 6 E
arque de nostre Senyor [*] en lo nom de
arque de Déu sobra una vadella novella de
arque e ratenir-le, que no caygués, cor
arque; e morí aquí devant Déu. 11 E fou
arque de Déu [*]?» 13 E per ço, David no
arque de Déu, e atendà allí tenda. 2 E
arque de Déu, sinó los levitans, cor ells
arque de nostra Senyor en lo loch que li
arque de nostre Senyor Déu de Ysrael allà
arque de nostro Senyor Déu d’Israel, 15 e
arrarita 34 [*] 35 e Alifal, fill de Hus,
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1Par 5,8
fill de Johel, aquells habitaven en
1Par 11,27
de son oncla, de Belom, 27 Semot
1Par 11,44
e Samasihoel, fill de Hothan lo
1Par 1,18
e Us e Hull e Gèter e Màzeg. 18 E
1Par 7,10 Bengemín e Hud e Canaana e Saran e
1Par 21,20
dix per nom de Déu. 20 E regirà’s
1Par 21,21
ell, qui s’amaguaren [*]. 21 [*] E
1Par 21,22
faç devers terra. 22 E dix David a
1Par 21,23
de sobra lo pobla. 23 E dix
1Par 21,25
focen dabades. 25 E donà David a
1Par 4,8
e los linatges de Ariel, fill de
1Par 27,33
era ab los fills del rey. 33 E
1Par 13,7
de la casa de Benadab, on era
1Par 13,9 E vengueren entrò a Geneniquidem, e
1Par 13,10
ira de nostre Senyor vench contra
1Par 13,11 David, com nostre Senyor havia mort
1Par 13,11
Asaà, e apellà aquell loch «Fares
1Par 23,16
los fills de Gerson foren apellats
1Par 8,38
e Alasael fon fill d’equell. 38 E
1Par 25,2
segons lur ofici: 2 Los fills de
1Par 25,6
6 Tots aquests per mà de lur pare,
1Par 25,9
la primera sort a Josep, fill de
1Par 26,1
fill de Coré, dels fills de
1Par 6,39
estava sobre part dreta. E aquell
1Par 15,19
19 E los cantors eren Aman e
1Par 16,5
remembrar [*] nostre Senyor. 5 E
1Par 16,5
de tabals e d’òrguens, e
1Par 16,7
nostre Senyor a cantar per mà de
1Par 16,37
de nostre Senyor, e lexà aquella a
1Par 25,1
prínceps de la host l’ofici de [*]
1Par 7,14
14 E los fills de Menessè foren
1Par 11,39
de les armes de Joyà, fill de
1Par 15,6
C XXV. 6 Dels fills de Merarí e
1Par 15,11
sacerdots, e los levitans Oriel e
1Par 15,22
E Cananies, príncep dels levitans,
1Par 9,39 Johanatàs e Mesquisua e Aminadab e
1Par 8,1
engendrà Bael, son primer nat, e
1Par 21,6
no foren comtats ab ells, e fon
1Par 9,14
de Assub, fill de Meritam, fill de
1Par 12,8
e de host, aperellats ab lansa e
1Par 12,31 Menessè foren XVIII M ª, qui foren
1Par 16,41
e als altres triats, qui eren
1Par 8,39
foren fills de Azaell. 39 E [*]
1Par 20,1
tota la terra dels fills d’Amon. E
1Par 6,54
de aquell. 54 E ço que direm foren
1Par 6,37
fill de Càhat, fill de Sir, fill de
1Par 4,35
Josebrà, fill de Sirayhà, fill de
1Par 15,20
per mils cantar, 20 e Zacaries e
1Par 8,27
e Ataries 27 e Talaràs [*] e
1Par 8,36
engendrà [*] Alamàner e Simàlet e

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Arroer entrò en Abó e Balamon, 9 devers
arrorita e [*] lo ffalonita, 28 e Ysan,
arrorita, 45 e Jadiel, fill de Simbrí, e
Arsat engendrà Salla, e Salla engendrà
Arsís e Ysera: 11 tots aquests foren fills
Aruau e viu l’àngel, e quatra seus fills
Aruau esguordà, e viu David la sua faç
Aruau: –Dóne’m lo loch de la era e
Aruau a David: –Prin-la e face’n lo meu
Aruau [*] DC peces d’aur. 26 E bastí aquí
Arum. 9 Fon Jabés [*] dient: –Li infantà
Arxitòfell era atrecí conseller del rey, e
Asaà e Achià, qui manaren le vadella. 8 E
Asaà alçà ça mà per pendra l’arque e
Asaà e matà-lo, per ço com mès ça mà
Asaà, e apellà aquell loch «Fares Asaà»
Asaà» entrò en aquest dia present. 12 E
Asaabuel, e fon cap patró. 17 [*] e no
Asael hach VI fills qui havien nom axí:
Asaf foren Jacur e Josep e Nathananies e
Asaf e Getidum e Aman, ab lo cantar en la
Asaf; e la segona a Gadalàs ab sos germans
Asaf. 2 E dels fills de Masabonias fon
Asap fon fill de Baraquies, fill de
Asap e Athan ab sembes d’aram per mils
Asap era lur cap, e Zacaries lo segon, e
Asap ab sembes. 6 E Banaÿas e Jasiel,
Asap e de sos germans aquests salms dient:
Asap e sos germans per servir aquella,
Asap e Aman e de Getidum, qui
Asariel, que li infantà le sua concupina,
Asaxayà, 40 e Irahaà lo getí [*] 41 e
Asayà [*] 7 [*] era lur príncep [*] e sos
Asayà e Joel e Samaÿas e Elí e Aminadab.
asayava, trompava e amanave los altres,
Asbaal. 40 E Jonatàs engendrà Meribal; e
Asbael lo segon, e Acaylà lo terç, 2 e
asbalaÿt Joab per la paraula del rey. 7 E
Asbayà, fill de Merarí, 15 e Bahobatar e
ascut, qui havían faç de lleó e eren
asenyalats cascú per son nom que vinguecen
asenyalats per lur nom, e per loar a
Àser, son germà: fou son primer nat Hulam,
asetyà Rabà, e David estava en Jerusalem,
asetyamens per albergar los fills de Aaron
Asib, fill de Thora, 38 [*] fill de Caad,
Asiel, 36 e Obenay e Jahacabà e Asohaÿes e
Asiel e Gumí e Aliab e Mazia e Banaÿas.
Asientí foren fills de Gerecam. 28 E
Asmurí, e Assmarí engendrà Mahassà, 37 e
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1Par 4,36
de Asiel, 36 e Obenay e Jahacabà e
1Par 5,18
escuts e lances e trahents darts, e
1Par 19,3
no hy són venguts per açò, sinó per
1Par 3,17
[*] 17 E los fills de Joatxim foren
1Par 9,15
de Michà, fill de Satí, fill de
1Par 9,44
Halessà, e [*] Hasael. 44 E
1Par 2,47
e Jocham e Jazà e Sàler e Azà e
1Par 5,8
e Zecaries. 8 E Babel, fill de
1Par 4,16
Jalahe foren Apas, Sipà e Tirià e
1Par 9,5
Fares e de Judà. 5 E de Solonica;
1Par 17,22
lo teu poble d’Israel per
1Par 24,6
Sadoch, [*] fill de Abiatar, per
1Par 2,2 Josep e Bengemín e Naptalim, Gad e
1Par 6,74
e lurs axides. 74 E del trip de
1Par 7,30
fill de Ysrael. 30 E los fills de
1Par 12,36
XXVII M ª. 36 E dels fills de
1Par 1,38
e Sabal e Sibeon e Am e Dian e
1Par 7,21
21 e Sebet, fill d’equell, [*] e
1Par 25,2 foren Jacur e Josep e Nathananies e
1Par 27,32
e escrivà; [*] Jahel, fill de
1Par 24,14
14 e la XV ª a Amor, e la XVI ª a
1Par 5,6
qui cativà Tilgatpelièzet, rey dels
1Par 5,26
l’esperit [*] rey axí mateix dels
1Par 8,36 [*] Alamàner e Simàlet e Asmurí, e
1Par 4,8 e Tenan. 8 E Evós engendrà Anhub e
1Par 3,18
e Padies e Sanasar e Jaconies e
1Par 27,25
los tresors del rey era tresorer
1Par 9,14
dels levitans fon Samaÿas, fill de
1Par 1,17
17 E los fills de Sem foren Elam e
1Par 4,5
nat d’Efrata e pare de Baslem. 5 E
1Par 8,30
primer nat era Abdon, e l’altre
1Par 14,1
XIIII 1 E tramès Huram, rey de
1Par 23,30 mesura e de tot canagement, 30 e de
1Par 4,6
enfentà Acussam e Éffer e Atimuy e
1Par 19,7
Amon se ajustaren de lurs ciutats e
1Par 9,16
de Gedecum, e Baraquies, fill de
1Par 2,18
Camel, fill de Esrom, engendrà d’
1Par 3,20
e Salumir, lur germane, 20 e
1Par 6,22
[*]. 22 [*] e Haminadab [*] e
1Par 6,23
23 [*] e Abisay, fill de aquell, e
1Par 8,26 de Sasach. 26 E Samaý e Adzaries e
1Par 15,1
e bastí loch a le arque de Déu, e
1Par 11,15
e la host dels filisteus era
1Par 14,9
9 E los filisteus vengueren e
1Par 16,1
lo tabernaccla que David li havia
1Par 6,42
de Fare, fill Adies, 42 fill de
1Par 15,19 19 E los cantors eren Aman e Asap e
1Par 17,3
fon la paraula de nostre Senyor en
1Par 2,26
hach altra muller, qui hach nom
1Par 6,7
e Saraÿas engendrà [*] 7 [*]

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Asohaÿes e Saÿas e Adiel e Sihuel e
asperts de batalla, e trobaren-se que
aspiar e per ensercar e per regirar le
Assà e Salrriel 18 e Malqueran e Padies e
Assab, 16 e de Abdies, fill de Samaÿas,
Assael hagué VI fills, qui hagueren nom
Assafàaf. 48 E una altre concupina de
Assam, fill de Azama, fill de Johel,
Assarrael. 17 E los fills de Essorà foren
Assayà, son primer nat [*]. 6 E los fills
asser poble teu enpertostemps. E tu [*].
asser cap patrons. E aquests prenien una
Asser. 3 E los fills de Judà foren Er e
Asser haguéran Masal e Abdon [*], 75 e
Asser foren Jamnà e Ysuà e Ysim e Barià, e
Asser ixent a host, hi hach hòmens
Àsser e Dissan. 39 E los fills de Loctan
Àsser e Elet. E materen-los hòmens de
Asserella [*] qui profetitzava per mà del
Assimon, era ab los fills del rey. 33 E
Assir, 15 e la XVII ª a Episés, e la XVIII
assirienchs, e fon príncep del trip de
assirienchs, e aquests cativaren lo trip
Assmarí engendrà Mahassà, 37 e Massà
Assobebà e los linatges de Ariel, fill de
Assonà e Nababies. 19 E los fills de
Assuàmiel, fill de Adiel, e sobra los
Assub, fill de Meritam, fill de Asbayà,
Assur e Arfazat e Eliud e Aram e Us e Hull
Assur, senyor de Etecà, e hach dues
Assur e l’altre Sis e l’altra Bàal e
Assur, sos misatges a David, e fusta de
astar cascun matí e cascun vespra a orar
Asterý. Aquests foren fills de Maachà. 7 E
astiguéran aparallats a batalla. 8 E com
Asuà, fill de Alcanà, qui estava al corral
Asubà, sa muller, Gerichó. Aquests són
Asubà e Thel e Barayies e Azaries e Rihasà
Asur són fills de aquell, 23 [*] e Abisay,
Asur fon fill †de Corè†, 24 e Càad fill de
Ataries 27 e Talaràs [*] e Asientí foren
atendà allí tenda. 2 E adonchs dix David
atendada en lo pla de Rafim, 16 e Daviu
atendaren-se en lo pla de Rafaÿm. 10 E
atendat, e sacrificaren holocausts [*]
Athan, fill de Sinrà, fill de Semeý, 43
Athan ab sembes d’aram per mils cantar,
Athan profeta dient: 4 –Vé e digues a
Atharà. Aquesta fo mare de Honam. 27 E
Atibud, 8 e Atibud engendrà Sadoch, e
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1Par 6,8
engendrà [*] 7 [*] Atibud, 8 e
1Par 4,6
Neathà li enfentà Acussam e Éffer e
1Par 25,28
eren XII; 28 e la XXI ª sort axí a
1Par 27,4
la part del mes segon era Deday
1Par 6,60
E del trip de Bengemín los donaren
1Par 8,29 Jerusalem. 29 E en Gabaon habitaren
1Par 15,27
aportaven la archa, e los cantors
1Par 27,33
fills del rey. 33 E Arxitòfell era
1Par 24,1
XXIIII 1 E los fills de Aron eren
1Par 24,4
nombra en lo servey. 4 Mas foren
1Par 3,22 Samÿas, e los fills de Samÿas foren
1Par 29,8
tresors de la casa de Déu per mà de
1Par 25,18
foren XII; 18 e la XI ª sort axí a
1Par 9,11
Ydeÿas e Jorip e Jatchim 11 e
1Par 2,3
en l’esguardament de Déu, e Déu
1Par 11,23
-li le sua lança matexa [*], e
1Par 18,5
Adaratzey, rey de Sabaà, e David
1Par 20,7
Aquest fon nat en Raffà. 7 [*] e
1Par Prol,32
raprès; mas, ço qui és de mayor
1Par 18,10
[*]. E encara li tremès vaxella d’
1Par 18,11
nostre Senyor ab l’argent e ab l’
1Par 21,25 donà David a Aruau [*] DC peces d’
1Par 22,16
savis en obrar, 16 d’argent e
1Par Prol,23
quals libres esplanaren Panfili e
1Par 2,38
37 e Sabet engendrà [*], 38 [*]
1Par 2,39 engendrà [*], 38 [*] Austanyà, 39 e
1Par 13,12
12 E David temé Déu d’equell die
1Par 16,37
ell hach açò dit, ell lexà d’aquí
1Par 17,22 has rasamut de Agipta. 22 E d’aquí
1Par Prol,51
mostrant aquelles coses de l’
1Par Prol,61
e de l’altre Testament, diu en lo
Par Prol,7
trobades. E moltes castions de l’
1Par Prol,58
jueus. Sertes los apòstols e los
1Par 6,73
e Jadebrot, [*] 73 e Raminot e
1Par 3,1
hach nom Emon, lo qual hach de
1Par 1,46
Moab; e lo nom de la sua ciutat era
1Par 29,11
lo teu regna, e tu ést aquell qui
1Par 29,12
la tua mà [*] és de esforsar e da
1Par 29,15
15 Cor palagrins som devant tu e
1Par Prol,39
ceŀles, las quals vulgarment són
1Par 25,5
del rey ab paraules de Déu per
Par Prol,7
E moltes castions de l’Avengelis
1Par Prol,76
me promoven, despux raproven,
1Par 4,9
–Li infantà ab dolor, haurà nom
1Par 5,1
generació als fills [*] de Judà, e
1Par 5,26
rey de Ssur, e l’esperit [*] rey
1Par 6,16
en poder de Nabugadenasor. 16 E
1Par 6,32
en Jerusalem, e adonchs estigueren
1Par 6,49
santuari e a perdonar sobra Israel,
1Par 6,65
ciutats, qui són apellades per nom

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Atibud engendrà Sadoch, e Sadoch engendrà
Atimuy e Asterý. Aquests foren fills de
Atir e a sos fills e a sos germans, e
Atohera e se companya, e Mohelet era
atrecí Sabaà e Alàmet [*] e sos deports.
atrecí, e la muller del senyor de Gabaon
atrecí [*], sinó David, qui portava [*]
atrecí conseller del rey, e Elietar [*].
atresí depertits. E eren aquests: Nadab e
atrobats dels fills de Aleatzar més que
Atús e Gabal e Barzaha e Narias e Safar,
Atusel lo gesimero. 9 E alagrà’s lo
Atzarell e a sos fills e a sos germans, e
Atzaries, fill de Echies, fill de Masulam,
aucís-lo. 4 E Tamar li inffantà Fares e
aucís-lo [*]. 24 Tot açò féu Benayà,
aucís-li XXII M ª hòmens. 6 E fou
aucís-lo Jonathan, fill de Simechà,
audàcia, en [*] translació dels LXX
aur e d’argent e d’aram. 11 E David pres
aur que portà de totes les gents de Edom e
aur. 26 E bastí aquí altar a nostra Senyor
aur e aram e ferra sens nombra. Leva e
Ausebi, e foren los dits libres per
Austanyà, 39 e Austanyà engendrà Ales, e
Austanyà engendrà Ales, e Ales engendrà
avant, dient: «Com reculliré yo l’arque
avant l’archa del testament de nostre
avant prenguist lo teu poble d’Israel per
Avengeli, là on diu [*]: «E veuran aquell
Avengeli segons sent Johan: «Qui creu en
Avengelis axí mateix se determenen e hi
avengelistes havien coneguts los LXX
Aveu e lurs axides. 74 E del trip de Asser
Avinóham le ismaelita, e lo segon Daniel,
Avir. 47 E morí Adab, e regnà en son loch
axalces tot príncep. 12 E la riquesa e la
axalzar a tots. 13 Ara, Senyor Déu nostre,
axellats axí com nostros pares; e a forma
axelsades sens actor, obriren sengles
axelsar noblesa. E donà Déu a Aman XIIII
axí mateix se determenen e hi són
axí si virtut e vici no sia en les coses,
axí. 10 E cridà Jabés lo Déus de Ysrael:
axí Rubèn no fo anomenat primer nat. 2 Mas
axí mateix dels assirienchs, e aquests
axí foren los fills de [*]: Garzon e Caat
axí com éran acustumats en lur ofici. 33 E
axí com ho menà Moysès, misatge de Déu. 50
axí com dit és. 66 E la sort dels linatges
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1Par 8,38
Asael hach VI fills qui havien nom axí: Miraquem e Bruqú e Ismael e Ysaries e
1Par 9,1
E tot Israel fon entre si aperentat axí com és escrit en lo libre dels reys d’
1Par 9,44
hagué VI fills, qui hagueren nom axí: Azasiran e Burtú e Ysmael e Azaricham
1Par 11,10
an tot Ysrael per fer-lo regnar, axí com havia dit nostre Senyor Déu sobra
1Par 12,17 Judà entrò al Mefar, a David. 17 E axí-los David a carrera e dix-los si
1Par 12,40
40 E encara aquells qui eren prop, axí com Isachar e Zabulon e Nabtalim, hi
1Par 13,4
tota la universitat: –Façam-ho axí com tu dius. Car molt los plagué
1Par 14,4
e filles, 4 los quals havían nom axí: Sannà e Sabal e Vetan e Salamó 5 e
1Par 14,8
a batalla e, com David ho sabé, axí a ells a l’encontra. 9 E los
1Par 14,11 Senyor mos anemichs en le mia mà axí com a desportellament d’ayga. E per
1Par 14,16
host dels filisteus. 16 E féu David axí com li havia manat nostre Senyor, e
1Par 14,17
-la de Gabaon entrò a Gatza. 17 E axí la fama de David per totes terres, e
1Par 15,15
los dels levitans l’arqua de Déu, axí com manà Moysès, segons lo manament de
1Par 16,40
de l’holocaust contínuhament [*], axí com és scrit en la ley de nostre
1Par 17,9
falcia no nodriran d’anganar-lo axí com los primers dies, 10 [*] que
1Par 17,13
mia mà no·s levarà de sobra ell, axí com l’he levada en aquell qui és
1Par 17,20
a tu, ne és altra Déu sinó tu, tot axí com havem oït en les nostres orelles.
1Par 17,21
sia anat per rembra lo seu poble, axí com tu ést anat per rembra lo teu, e
1Par 17,23
alberch [*] perdurablament, e fes axí com has dit. 24 E sia cregut e crescut
1Par 20,3
padrera del ferra, e en Magerot. E axí ho féu de totes les altres ciutats
1Par 20,5
lo geteu, del qual la sua lança era axí com un plagador de taler de drap. 6 E
1Par 21,4
del rey era sobra Joab fort, e axí Joab e anà comptar tot Ysrael, e vench
1Par 22,11
la casa de nostre Senyor ton Déu, axí com ha perlat per tu nostre Senyor
1Par 23,31
e de les solemnitats, per nombra axí com era en custuma sovent devant
1Par 24,7
als fills d’aquells. 7 E axí la primera sort a Joraïp, e la segona
1Par 24,19
ofici per vanir en la casa de Déu, axí com era custuma en poder de Aron, lur
1Par 24,19 custuma en poder de Aron, lur pare, axí com li havia manat nostre Senyor Déu
1Par 25,8
8 E gitaren sorts per demanar axí als grans com als pochs, mestres ab
1Par 25,9
als pochs, mestres ab escolans. 9 E axí la primera sort a Josep, fill de Asaf;
1Par 25,11
e foren XII; 11 e la quarta sort axí a Jasser e a sos fills e a sos
1Par 25,12
e foren XII; 12 e la sinquena sort axí a Mataties e a sos fills e a sos
1Par 25,13
germans, e foren XII; 13 e la VI ª axí a Baquies e a sos fills e a sos
1Par 25,14
e foren XII; 14 e la VII ª sort axí an Agarella e a sos fills e a sos
1Par 25,15
e foren XII; 15 e la VIII ª sort axí a Ysaÿes e a sos fills e a sos
1Par 25,16
e foren XII; 16 e la VIIII ª sort axí a [*] e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,17
e foren XII; 17 e la X ª sort axí a Samehí e a sos fills e a sos
1Par 25,18
e foren XII; 18 e la XI ª sort axí a Atzarell e a sos fills e a sos
1Par 25,19
e foren XII; 19 e la XII ª sort axí a Zebies e a sos fills e a sos
1Par 25,20
e foren XII; 20 e la XIII ª sort axí a Subaell e a sos fills e a sos
1Par 25,21
e foren XII; 21 e la XIIII ª sort axí a Mataties e a sos fills e a sos
1Par 25,22
e foren XII; 22 e la XV ª sort axí a Geremot e a sos fills e a sos
1Par 25,23
e foren XII; 23 e la XVI ª sort axí a Ananies e a sos fills e a sos
1Par 25,24
e eren XII; 24 e la XVII ª sort axí a Janaquesa e a sos fills e a sos
1Par 25,25
e eren XII; 25 e la XVIII ª sort axí a Ananià e a sos fills e a sos
1Par 25,26
e eren XII; 26 e la XVIIII ª sort axí a Moŀlati e a sos fills e a sos
1Par 25,27
e eren XII; 27 e la XX ª sort axí a Altha e a sos fills e a sos germans,
1Par 25,28
e eren XII; 28 e la XXI ª sort axí a Atir e a sos fills e a sos germans,
1Par 25,29
e foren XII; 29 e la XXII ª sort axí a Gidalti e a sos fills e a sos
1Par 25,30
e eren XII; 30 e la XXIII sort axí a Naziot e a sos fills, e a sos
1Par 25,31
e eren XII; 31 e la XXIIII sort axí a Romamti e a sos fills e a sos
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1Par 26,13
le casa de Déu. 13 E gitaren sorts
1Par 27,23 nostro Senyor dix de créxer Ysrael
1Par 28,7 los meus manaments e los meus juýs
1Par 29,14
que hajam tenguda força de vodar
1Par 29,15
palagrins som devant tu e axellats
1Par 21,24
24 E dix lo rey David a Eruau:
1Par 9,11
Sadoch, fill de Marayoch, fill de
1Par 5,16
los deports de Seron desobra lurs
1Par 6,71
Gelon, en Baasan, e Estarod e lurs
1Par 6,73
[*] 73 e Raminot e Aveu e lurs
1Par 6,75
[*], 75 e Lixohe e Rohob e lurs
1Par 6,76
e Amon e Cariacharim e lurs
1Par 6,79
[*], 79 e Guedamar e Gesfat e lurs
1Par 6,80 Romoch, en Galaad, e Manahim e lurs
1Par 27,1
oficis, los quals entraven e
1Par 8,7
e foren catius: 7 Nahaman e
1Par 18,16
16 E Sadoch, fill d’Eitub, e
1Par 24,3
e Sadoch, dels fills de Alaatzar, e
1Par 24,31
devant lo rey David e Sadoch e
1Par Prol,69 parlà e los dexebles ne prengueren
1Par Prol,11 les varietats dels regnes, diversos
1Par 11,2
tu eras aquell que feyes entrar e
1Par 14,15
adonchs axiràs a batalla, cor Déu
1Par 14,15 trematré al camp de Betaÿm, adonchs
1Par 19,9
-hi Joab ab tota le sua host. 9 E
1Par Prol,74
ligent mal pels cantons, e
1Par 1,40
e Onam. E los fills de Sibeon foren
1Par 12,17
los si eren venguts per pau ne per
1Par 11,32
32 [*] dels torrents de Gaas, e
1Par 14,11 mia mà axí com a desportellament d’
1Par Prol,63 ventre d’equella maneran fluvis d’
1Par 11,17
e dix: –Qui·m darà a beura de la
1Par 11,18
le host dels filisteus e portaren
1Par 1,51
foren mayorals de Edom: Tamnà e
1Par 26,31
payroals; e foren damanats en l’
1Par 27,1
de mes en mes en los mesos de l’
1Par 17,21
en les nostres orelles. 21 E qui és
1Par 21,3
Senyor Déu anadirà a son pobla
1Par 29,18
guordaren açò a la tua voluntat, e
1Par 19,15 vaheren que Aram era fogit, fogiren
1Par 17,6
tenda en tenda e en tabernaccla. 6
1Par 20,4
ab tot son poble en Jerusalem. 4 E
1Par Prol,30
la un no hy consentí e los altres
1Par 2,47
Règem e Jocham e Jazà e Sàler e
1Par 6,9
Achimàs, 9 e Achimàs engendrà
1Par 6,9
9 e Achimàs engendrà Azacaries, e
1Par 2,16
de Seruià foren Abisay e Joab e
1Par 9,44
e Anaan. Aquests foren fills de
1Par 11,26 E los hòmens vasalls d’armes éran:
1Par 27,7
fill. 7 E sobra la part quarta fon
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axí en lo poch com en lo gran per casades
axí com les steles del cel. 24 E Joab, lo
axí com fa huy.” 8 »E ara, en presència de
axí? Cor de tu és tot e de la tua mà havem
axí com nostros pares; e a forma de ombra
–Axí no és per mi comprat, mas yo ho
Axicub, mayoral de la casa de Déu. 12 E
axides. 17 Tots se apertaren en temps de
axides. 72 E del trip de Ysacar hagueren
axides. 74 E del trip de Asser haguéran
axides. 76 E del trip de Nabtalim hagueren
axides. 77 [*] 78 E ultra lo flum Jordà,
axides. 80 E del trip de Gad hagueren
axides 81 [*]. 7,Tit Capítol VII 1 E los
axien de mes en mes en los mesos de l’
Axiès e Guera [*] a Manàat. E engendrà
Aximàlech, fill de Abiatar, éran
Aximàlech, e dels fills de Ytamar, fon lur
Aximàlech e los caps patrons dels
aximpli. Yo parlé aquestes coses per
aximplis sien trobats e la traslació
axir Ysrael devant ell. E nostre Senyor,
axirà devant tu per farir la host dels
axiràs a batalla, cor Déu axirà devant tu
axiren-hi los fills d’Amon e
axò matex los acusadors [*], com en les
Ayà e Anà. 41 E los fills de Am e Dian
aydar-li, ne si eren ab ell d’un cor
Ayel arabita e Esmanot lo bacurmen e Ababà
ayga. E per açò mès an aquell loch
aygua viva.» Hoch, i és escrit [*] que lo
aygua qui és al portal de Batlem? 18 E
aygua del pou de la porta de Batlem, qui
Aylà e Jaret 52 e Mahulibamà e Elà e Pinom
ayn XXXX de David e foren trobats dels
ayn, e cascuna partida era de XXIIII M ª
aytal com lo teu poble d’Israel? No ha
aytals C tants. O, senyor rey, tots som
aytals són les cogitacions del cor del teu
aytanbé per mà de Abisay [*] e venguerenAytant com he anat ab Ysrael comaní a tots
aytantost hach batalla en Gatza ab los
aytentost consintens en si matex raprès;
Azà e Assafàaf. 48 E una altre concupina
Azacaries, e Azacaries engendrà Johanan,
Azacaries engendrà Johanan, 10 e Johanan
Azael [*]. 17 E Abigual infantà Amassà, e
Azael. 10,Tit Capítol X 1 E los fillisteus
Azael, germà de Joab, e Alcanan, fill de
Azael, germà de Joal, e Sabadies, son
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1Par 8,38
e Amon. Tots aquests foren fills de
1Par 27,20
del trip de Efraÿm, Azaÿa, fill de
1Par 5,8
8 E Babel, fill de Assam, fill de
1Par 9,44
axí: Azasiran e Burtú e Ysmael e
1Par 3,12
11 [*] 12 e Amassies son fill, e
1Par 3,20
20 e Asubà e Thel e Barayies e
1Par 6,10
Johanan, 10 e Johanan engendrà
1Par 6,11
que féu Salamó en Jerusalem. 11 E
1Par 6,36
de Altarà, fill de Joel, fill da
1Par 15,21
e Macamas e Obededom e Jael e
1Par 27,22
de Abner; 22 e del trip de Dan,
1Par 9,44
VI fills, qui hagueren nom axí:
1Par 3,23
los fills de Naries foren Johanay e
1Par 3,13
fill, [*] 13 e Cham fon son fill, e
1Par 27,20
de Zariel; 20 e del trip de Efraÿm,
1Par 5,21
e CC M ª ovelles, e dos mília
1Par 12,40
e Nabtalim, hi aportaven pa amb
1Par 23,9
eren tres. 9 [*], ço és, Salamur e
1Par 4,33
entorn aquestas ciutats, qui són a
1Par 5,5 e Gog e Samehí 5 e Michà e Rahagè e
1Par 8,30
Assur e l’altre Sis e l’altra
1Par 9,36
[*] e l’altre, Sis, e l’altra,
1Par 1,49
de Rohebet, e regnà en son loch
1Par 1,50
son loch Baal-Anan [*]. 50 E morí
1Par 14,11 ayga. E per açò mès an aquell loch
1Par 5,23
en la terra de Bessan entrò a
1Par 6,40
Samnià, 40 fill de Michael, fill de
1Par 6,71
mig trip de Menessè, Gelon, en
1Par 5,8
fou lur cap Johel e Zecaries. 8 E
1Par 9,1
e de Judà, e fóran cativats en
1Par 7,24
nom Halazaraalanzar, le qual bastí
1Par 28,17
[*] d’or [*] a pes de cascun
1Par 28,17
bacins d’argent a pes de cascun
1Par 28,17
d’argent, 17 e les candeles e los
1Par 28,17
or [*] a pes de cascun bací, e dels
1Par 11,32
Gaas, e Ayel arabita e Esmanot lo
1Par 7,17
e Ràquem. 17 E los fills de Hulam,
1Par 8,1 Capítol VIII 1 E Bengemín engendrà
1Par 5,6
5 e Michà e Rahagè e Bàal 6 e
1Par 29,22
molt a tot Israel. 22 E menyaren e
1Par 7,23
e consabé [*], e mès-li nom
1Par 9,15
de Asbayà, fill de Merarí, 15 e
1Par 7,10
CC. 10 E los fills de Jadiel foren
1Par 7,10
de Jadiel foren Balaam e los de
1Par 7,13
e Gàtzare e Salum, qui fon fill de
1Par 1,42
Caran. 42 E los fills de Ésan foren
1Par 6,70 los de Caat qui són romasos, Aner e
1Par 4,29
e en Moladà e en Sirsual 29 e en
1Par 5,8
habitaven en Arroer entrò en Abó e
1Par 27,28
qui eren en les Valls, era

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Azaell. 39 E [*] Àser, son germà: fou son
Azaes; e del mig trip de Menessè [*]; 21
Azama, fill de Johel, aquells habitaven en
Azaricham e Hobedies e Anaan. Aquests
Azaries son fill, [*] 13 e Cham fon son
Azaries e Rihasà e Bàuzer [*]. 21 E los
Azaries, aquell que sacrificà en lo temple
Azaries engendrà Amaties, e Amaties a
Azaries, fill de Seff, 37 fill de Càhat,
Azaries cantaven ab òrguens en la octava
Azaries, fill de Johatan. Aquests foren
Azasiran e Burtú e Ysmael e Azaricham e
Azatxies e Adzarican, qui foren tres. 24 E
Azaxies fon son fill, e Amanassè fon son
Azaÿa, fill de Azaes; e del mig trip de
àzens, e hòmens catius C M ª, 22 menys d’
àzens e ab camells e ab muls e ab bous, e
Aziel e Aran; tots aquests eren caps
Bàal, açò és, lur habitació, que a tots se
Bàal 6 e Baerà, aquell qui cativà
Bàal e aprés Nap 31 e Jador e Nació e
Bàal, e l’altre, Ner, e l’altre, Nadab,
Baal-Anan [*]. 50 E morí Baal-Anan, e
Baal-Anan, e regnà [*] Adar; e lo nom de
Baalfarazim. 12 E los filisteus lexaren
Baaltimon e Sanit e lo munt de Hermon, e
Baasagès, fill de Malatxies, 41 fill de
Baasan, e Estarod e lurs axides. 72 E del
Babel, fill de Assam, fill de Azama, fill
Babilònia per lur colpa. 2 Ells habitaren
Bacharon, lo Jusà e lo Sobirà, e
bací, e dels bacins d’argent a pes de
bací, 18 e a l’altar de perfum or esmerat
bacins [*] d’or [*] a pes de cascun bací,
bacins d’argent a pes de cascun bací, 18
bacurmen e Ababà de Solabanta. 33 E los
Badan. E aquests són los fills de Galaad,
Bael, son primer nat, e Asbael lo segon, e
Baerà, aquell qui cativà Tilgatpelièzet,
bagueren devant nostre Senyor en aquell
Baharià, cor ab mal era ab son alberch, 24
Bahobatar e Ros e Gagal e Machaninà, fill
Balaam e los de Balaam fo Gehús e Bengemín
Balaam fo Gehús e Bengemín e Hud e Canaana
Balaat. 14 E los fills de Menessè foren
Balam e Senavan e Jectan. E los fills de
Balam e lurs deports [*]. 71 E los fills
Balamè e en Èssam e en Colab 30 e en
Balamon, 9 devers sol ixent habitave a la
Balamon [*]; e sobra les botigues [*]. 29
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1Par 12,5
de Gaderà, 5 Elusai e Geremot e
1Par 16,27
ha fets los cels. 27 Glòria e
1Par 9,43
engendrà Amassà, 43 [*] engendrà
1Par 29,20
lo nom de nostre Senyor Déu. E
1Par 16,2
e los sacrificis pasificables, ell
1Par 29,23 para, ab molta benanansa, e obaý e
1Par 11,22
e entre lo terç no poch venir. 22 E
1Par 15,20
e Asiel e Gumí e Aliab e Mazia e
1Par 16,6 e d’òrguens, e Asap ab sembes. 6 E
1Par 27,34
E aprés d’ell era Joyadà, fill de
1Par 17,27
bé, 27 cor tu ést e has volguda
1Par 25,3
qui profetava ab òrguens per loar e
1Par 26,5
Papulcay lo VIII; cor Déu lo havia
1Par 8,37
Mahassà, 37 e Massà engendrà
1Par 21,29
l’holocaust era en aquell temps en
1Par 7,33
fills de Laffalet foren Fassat e
1Par 2,12
11 Nason engendrà Salmon [*], 12
1Par 25,4
Senyor. 4 E los fills de Aman foren
1Par 25,13
e foren XII; 13 e la VI ª axí a
1Par 8,13
[*] Elad e ses viletas. 13 E
1Par 8,8
de Moab, quant ne tramatia Huzim e
1Par 27,14 la companyia del XI mes fon príncep
1Par 6,39
dreta. E aquell Asap fon fill de
1Par 9,16
fill de Galal, fill de Gedecum, e
1Par 4,12 pare de Eschon. 12 E Escon engendrà
1Par 15,23
los altres, cor era discret. 23 E
1Par 27,5
de la host tercera del terç mes era
1Par 27,6
eren XXIIII M hòmens. 6 Aquests
1Par 3,20
lur germane, 20 e Asubà e Thel e
1Par 19,4
-los lo cap e la maytat de la
1Par 19,5
entrò que sia brotada vostra
1Par 6,46
de Elxies, 46 fill de Amsí, fill de
1Par 7,30 Asser foren Jamnà e Ysuà e Ysim e
1Par 7,31
era lur germana. 31 E los fills de
1Par 23,10 Semeý foren Jóad e Sizà e Gedús e
1Par 23,11
primer, e Sizà lo segon; e Gehús e
1Par 11,39
e Sàllet lo amonita, e Nafrayà, lo
1Par 2,3
e Salè. Aquests tres li infentà
1Par 4,28
los fills de Judà. 28 Habitaren en
1Par 3,22
de Samÿas foren Atús e Gabal e
1Par 18,13 e baté XVIII M ª hòmens. 13 E †en
1Par 5,11
Gaad en contra ells en le terra de
1Par 5,12
e era lo segon Jaenay, e Saffar, en
1Par 6,78
Jordà, hagueren del trip de Rubèn,
1Par 4,4
primerament nat d’Efrata e pare de
1Par 7,29
pertida dels fills de Menecè foren
1Par 6,32
del testament [*] entrò que Salamó
1Par 7,24
hach nom Halazaraalanzar, le qual
1Par 15,1
a nostre Senyor en le sua ciutat, e
1Par 21,26
a Aruau [*] DC peces d’aur. 26 E
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Balay e Sefaries lo errapita, 6 e Alcanà e
balleza és devant ell, santadat e
Banahà, e Benahà engendrà Rafayà, e Rafayà
banahíran tota la univercitat nostre
banaý lo poble [*] 3 e partí a tothom de
banaý a ell tot Ysrael. 24 E tots los
Banayà, fill de Johadà, homa valent d’
Banaÿas. Tots aquests sonaren tabals [*].
Banaÿas e Jasiel, capellans ab trompes,
Banaÿas, [*]. E lo príncep de la host del
banayr la casa de ton serf, e que sia
banayr nostre Senyor. 4 E los fills de
banaÿt. 6 E a Samaÿas, son fill, nesqueren
Banbanà, e Rafà fo fill d’equell, e
Banià. 30 E no pogué David anar devant ell
Baniael e Suar; aquests foren de Lafalet.
Baors engendrà Obet, Obet engendrà Jessè.
Baquies e Mathaties e Uziel e Sabuel e
Baquies e a sos fills e a sos germans, e
Barà e Zómer foren caps de lurs pares e
Baraàs, ses mullers. 9 E infantà Nimo, se
Baraàs de Piator, dels fills de Efraÿm, e
Baraquies, fill de Samnià, 40 fill de
Baraquies, fill de Asuà, fill de Alcanà,
Barassà, Fasseyà e Faynà, qui fon pare de
Baraxies e Canà, porters de la archa. 24 E
Baraÿas, fill de Johadà, lo [*] prevera, e
Baraÿas és lo vasal dels XXX vasalls e
Barayies e Azaries e Rihasà e Bàuzer [*].
barba entrò al mentó [*], e tremès-losbarba, e despuxs vendrets. 6 E veren los
Barí, fill de Sàmer, 47 fill de Maasí,
Barià, e Sàraha era lur germana. 31 E los
Barià foren Èber e Marcaal, qui fon senyor
Barià; aquests IIII foren fills de Semeý.
Barià no hagueren gayra infants, e feren
baró portador de les armes de Joyà, fill
Barsua la cananita. E [*] fou lo primer
Barzabe e en Moladà e en Sirsual 29 e en
Barzaha e Narias e Safar, qui foren sinch.
Basaces† en Edom e fo Edom serf de David.
Basan entrò a le Saltè 12 e Ezà. E era lur
Basan. 13 E lurs germans de casa de lur
Basen, al desert de Jahesa [*], 79 e
Baslem. 5 E Assur, senyor de Etecà, e hach
Bassan e ses viletes, [*] e Magoddó e ses
bastí le casa de nostre Senyor en
bastí Bacharon, lo Jusà e lo Sobirà, e
bastí loch a le arque de Déu, e atendà
bastí aquí altar a nostra Senyor e puyà
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1Par 17,6
·m fecen casa de cedres ni ma’n
1Par 22,19 santuari de Déu en la casa qui serà
1Par 17,25
revalat a la orella de ton serf da
1Par 22,2
qui picacen les pedres del tall a
1Par 22,5
fadrí e tendra e no sap entendra a
1Par 28,2
e mon poble, yo havia proposat de
1Par 29,16
qui han endressat lur cor a
1Par 29,19
tues custumes, de fer-ho tot e de
1Par 17,10
e encara que·t denunciu que casa
1Par 22,10
a tot Ysrael en sos dies. 10 Ell
1Par 28,6
E Déu dix a mi: “Salamó, ton fill,
1Par 17,4 mon serf: “Diu nostre Senyor: Tu no
1Par 22,11
Senyor ab tu, e saràs abundant e
1Par 28,3
de fer. 3 E Déu ha a mi dit: “Tu no
1Par 21,22 Aruau: –Dóne’m lo loch de la era e
1Par 8,12
e Àber e Missam e Sómer; aquests
1Par 22,6
E apellà [*] Salamó e manà-li que
1Par 22,19
Senyor Déu vostra, e levats e
1Par 4,42
en lo munt de Saÿr d hòmens a
1Par 5,18
e trahents darts, e asperts de
1Par 5,19 DCC LX hòmens a host. 19 E feren
1Par 5,20
ab ells, cor a Déu cridaren en la
1Par 5,22
d’equells qui eren morts en la
1Par 7,11
XVII M ª e CC ixent a host e a
1Par 7,40
de lurs pares, hòmens triats de
1Par 7,40
ab tot lur linatge de host e
1Par 8,40
los fills de Hulam hòmens forts de
1Par 10,3
fills de Saül. 3 E encruscà’s le
1Par 10,8
8 E, com vench l’endemà que la
1Par 11,13
los filisteus se ajustaren aquí an
1Par 12,8 Madabat, hòmens d’armes, hòmens de
1Par 12,19
ab los filisteus contra Saül a
1Par 12,25
E dels fills de Simeon vasalls de
1Par 12,33
Zabulon ixents a la host armats a
1Par 12,35
E dels fills de Dan, aparellats a
1Par 12,37 Manassè, portant armes de host e de
1Par 14,8
-se tots e raquariren David a
1Par 14,15 al camp de Betaÿm, adonchs axiràs a
1Par 19,7
ciutats e astiguéran aparallats a
1Par 19,9
fills d’Amon e aparellaren-se a
1Par 19,10
la ciutat. [*] 10 E viu Joab que la
1Par 19,14 poble qui era ab ell, davant Aram a
1Par 20,4
en Jerusalem. 4 E aytantost hach
1Par 20,6
taler de drap. 6 E aprés hach més
1Par 28,3
casa en lo meu nom, car hom de
1Par 5,10
10 En lo temps de Saüll feren
1Par 26,27
prínceps de les hosts, 27 de les
1Par 20,5
humiliats. 5 E aprés [*] moltes
1Par 14,14
le volta desús, e vendràs contra
1Par 18,12
farí Edom en la vall de la Sal, e
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basticen.” 7 E per açò [*]: “Diu nostre
bastida en lo nom de Déu. 23,Tit Capítol
bastir-li casa, per açò, Senyor, ha
bastir la casa de nostre Senyor. 3 E
bastir la casa de nostre Senyor en nom e
bastir casa de rapòs en lo meu cor a la
bastir aquesta casa en lo nom de la tua
bastir lo palau que he endressat. 20 E
bastirà [*] nostre Senyor. 11 E serà com
bastirà casa al meu nom, ell me serà fill
bastirà a mi casa e mes claustres, car yo
bastiràs casa en què habit, 5 cor no he
bastiràs la casa de nostre Senyor ton Déu,
bastiràs casa en lo meu nom, car hom de
bastiré altar a nostre Senyor, per lo
bastiren [*] Elad e ses viletas. 13 E Barà
bastís la casa de nostre Senyor Déu d’
bastits lo santuari de nostre Senyor Déu,
batalla. E Narià e Rafayà e Uziel, fill de
batalla, e trobaren-se que éran XXXXIIII
batalla als agaritans [*]. 20 [*] e tots
batalla e Déu oý ells, cor se confiaven en
batalla, [*] e habitaren aquí entrò a le
batalla. 12 E a Sufim e Buÿm eren hòmens
batalla, cap dels prínceps, ab tot lur
batalla. E eren per nombre XXVI M ª
batalla tirant bé d’arcs e multiplicaren
batalla sobra Saül, e trobaren-lo
batalla fonch feta e finida, vengueren los
batalla en lo camp qui era ple d’ordi, e
batalla e de host, aperellats ab lansa e
batalla, e no los ajudà, cor ab consells
batalla foren VII M ª [*]. 26 E dels fills
batalla foren L M ª. Aquests no eren de
batalla, XXVII M ª. 36 E dels fills de
batalla, hòmens bons C XX M ª. 38 Tots
batalla e, com David ho sabé, axí a ells a
batalla, cor Déu axirà devant tu per farir
batalla. 8 E com David ho sabé, tremèsbatalla a la porta de la ciutat. [*] 10 E
batalla li era davant e darrera, e alegí
batalla, e fogiren per ell. 15 E com los
batalla en Gatza ab los filisteus e farí
batalla en Get, e aquí havia un hom de
batalla ést e sanch has escampada.” 4 »E
batallas ab los agaritans e caygueren en
batallas e de les despulles, que
batalles ab los filisteus, e aquí ferí
Bataÿm. 15 E, com oyràs le veu de la
baté XVIII M ª hòmens. 13 E †en Basaces†
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haretats e lurs possecions foren en
dels filisteus se cuytà e vench en
de la aygua qui és al portal de
aygua del pou de la porta de
patrons, e lo rey David féu-los
e en Èssam e en Colab 30 e en
e Barayies e Azaries e Rihasà e
stegueren aquí tres dies menyant e
te daré en te mà. 11 E puyaren en
hòmens forts de batalla tirant
d’armes e de guerra e hòmens
qui parlest sobra ton serf aquest
i els fills de Amon, letres e
Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E
qui vingeren de Manquist, pare de
Noga e Nófet e Jasia 7 e Elizamà e
que yo face aquesta cosa, que yo
pare de Bessiem, e Arif, pare de
abans que regnàs rey en Ysrael:
havia nom abans Dinadab. 44 E morí
6 E los fills de Bengemín foren
e foren tres. 7 E los fills de
6 E puyà David e tot Ysrael de
9 E los de Chus foren Sabaà e
e Alcanan, fill de son oncla, de
feriren Jonatàs e Melxisua e
una vadella novella de la casa de
Déus de Ysrael: –Si tu, Senyor, me
Amassà, 43 [*] engendrà Banahà, e
goig. 10 E adonchs lo rey David
20 E los de Simmer, Amnon, Ermà e
loch de David, son para, ab molta
[*] 14 [*] per tres mesos, e
e aucís-lo [*]. 24 Tot açò féu
de Gabeà, dels fills de Bengemín, e
e Jachael e Gomir e Aliab e
E Sanasarà era notari. 17 E
en son alberch, e David retornà per
tu, cor tu, Senyor Déu meu, l’has
e per loar tu en la tua laor. 36
devant tota la multitud e dix:
E adonchs dix David a tota la gent:
Ysachar e Zabulon 2 e Dan e Josep e
58-59 [*]. 60 E del trip de
de Simeon e dels fills del trip de
los parentats. 6 E los fills de
Balaam e los de Balaam fo Gehús e
M ª hòmens. 8,Tit Capítol VIII 1 E
C L. Aquests isqueren dels fills de
los fills de Judà e los de
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Bathell e ses viletas, e entorn devers
Batlem. 17 E desijà Daviu e dix: –Qui·m
Batlem? 18 E aquests tres trencharen le
Batlem, qui és al portal, e vengueren e
batlles sobra lo trip de Rubèn e sobre lo
Batuel e en Horimà e en Sicalahó 31 e en
Bàuzer [*]. 21 E los fills de Anamies
bavent, cor lurs germans los ho havien
Baylfarazim, e anà-hy David e faríbé d’arcs e multiplicaren en infants e
bé aperellats e ab cor complit, e
bé, 27 cor tu ést e has volguda banayr la
bé M quintars d’argent per soldayar Aram
Beaell hach fills Edat e Guetà, Abiüd, 4 e
Bechracep. 3,Tit Capítol III 1 Aquests són
Beelidà e Elfàlet. 8 E, com hagueren oït
bega la sanch d’equests hòmens, cor yo
Begedep. 52 E Subal, pare de Cariaciarim,
Bele, fill de Ebor, qui havia nom abans
Bele, e regnà en son lloch Jobab, fill de
Bele e Bèquer e Jadiel, e foren tres. 7 E
Bele foren Esbon e Urí [*] e Jamarot e
Beleat a Cariaciharim, qui és en Judea,
Belnà e Gabtà e Romà e Septacà. E los
Belom, 27 Semot arrorita e [*] lo
Benadab, fills de Saül. 3 E encruscà’s le
Benadab, on era Asaà e Achià, qui manaren
benaeys e crex lo meu terma, e és la tua
Benahà engendrà Rafayà, e Rafayà engendrà
benahí nostre Senyor devant tota la
Benanan e Tilon. E los fills de [*] Iscoat
benanansa, e obaý e banaý a ell tot
benaý nostre Senyor la casa de Obedebedom,
Benayà, fill de Joyadà; ell havia nom del
Benayà. 32 [*] dels torrents de Gaas, e
Benaÿas e Mahasias e Macthazias e Elifeu e
Benaÿas, fill de Joyadà, era sobra los
benayr son alberch. 17,Tit Capítol XVII 1
benaÿt enpertostemps. 18,Tit Capítol XVIII
Benaÿts nostre Senyor Déu d’Israel del
–Beneÿt sies tu, Senyor, Déu d’Israel,
–Beneÿt sia tostemps lo nom de nostre
Bengemín e Naptalim, Gad e Asser. 3 E los
Bengemín los donaren atrecí Sabaà e Alàmet
Bengemín aquestes ciutats, qui són
Bengemín foren Bele e Bèquer e Jadiel, e
Bengemín e Hud e Canaana e Saran e Arsís e
Bengemín engendrà Bael, son primer nat, e
Bengemín e foren caps. 9,Tit Capítol VIIII
Bengemín e los fills de Efraÿm e de
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1Par 9,7 e foren DC LXXXX. 7 E dels fills de
1Par 11,31
de Ribay, de Gabeà, dels fills de
1Par 12,2
Eren dels germans de Saül, e de
1Par 12,16
16 E vengueren dels fills de
1Par 12,29
príncep, II M ª. 29 E dels fills de
1Par 27,12
Abàsar amromita, del trip de
1Par 27,21
fill de Zacaries; e del trip de
1Par 21,6
e LXXXIII hòmens [*]. 6 E Leví e
1Par 4,36 Asohaÿes e Saÿas e Adiel e Sihuel e
1Par 4,20
Tilon. E los fills de [*] Iscoat e
1Par 7,6
los fills de Bengemín foren Bele e
1Par 7,8
XXII M ª e XXIIII. 8 E los fills de
1Par 7,8
e Lamor: tots aquests foren de
1Par 4,21
E los fills de Colà, fill de Judà:
1Par 4,21
de Bet Abudabús, de la casa de
1Par 7,31
Èber e Marcaal, qui fon senyor de
1Par 7,20
los fills de Efraÿm foren Sutalla e
1Par 7,36 e Mual. 36 E Safayà foren Sua [*] e
1Par 21,2
poble: –[*] e comptats Ysrael, de
1Par 3,5
Nathan e Salamó; aquests IIII ha de
1Par 2,20
engendrà-li Hurí, e Hurí engendrà
1Par 5,16
16 e habitaren en Galaad e en
1Par 5,23
de Manassès habità en la terra de
1Par 7,37
foren Sua [*] e Berí e Jambra 37 e
1Par 2,51
Carihacianim, 51 e Salmà, pare de
1Par 28,10
Senyor t’ha alagit que tu li
1Par 11,8
fon apellada «ciutat de Daviu». 8 E
1Par 5,9
del flum de Eufrates, cor lo lur
1Par 5,21
en ell. 21 E cativaren lur
1Par 7,21
terra, cor devallaren a pendra lur
1Par 28,1
e los prínceps dels mobles e del
1Par Prol,44
[*] la mia traslació sia treta e
1Par 14,1
fusta de sedra e mestres [*] per a
1Par 6,50
e de aquest Finaàs fon son fill, e
1Par 4,21
pare de Mehessà, e los linages de
1Par 14,15
que yo los trematré al camp de
1Par 4,31
e en Horimà e en Sicalahó 31 e en
1Par 11,17
desijà Daviu e dix: –Qui·m darà a
1Par 11,18
-ne a Daviu. E Daviu no·n volch
1Par 11,19
le han aportada. E no le volch
1Par 11,19
la sanch d’equests hòmens, cor yo
1Par 24,13
e la XIII ª a Gesseab, e la XIIII a
1Par 1,32
Jambrà, e Jabes e Medan [*] e
1Par Prol,4
sertes tu, [*] doctor sant dels
1Par 6,4
e Ytamar. 4 E Alatzar [*] engendrà
1Par 6,5
4 E Alatzar [*] engendrà Bisua, 5 e
1Par 15,27
[*], sinó David, qui portava [*]
1Par 13,2
Senyor plau ni a vosaltres par
1Par 16,34 «Confessats a nostre Senyor, cor és
1Par 21,23
face’n lo meu senyor ço que li sia
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Bengemín Sallu, fill de Masulan, fill de
Bengemín, e Benayà. 32 [*] dels torrents
Bengemín. 3 E lo cap d’ells era
Bengemín e Judà entrò al Mefar, a David.
Bengemín, germans de Saül, foren III M ª
Bengemín, e en sa companyia eren XXIIII M
Bengemín, Jahaziel, fill de Abner; 22 e
Benyamín no foren comtats ab ells, e fon
Benÿas, 37 e Sizà, fill de Dissipey, fill
Benzalida. 21 E los fills de Colà, fill de
Bèquer e Jadiel, e foren tres. 7 E los
Bèquer foren Samirà e Joàs e Làzer e
Bèquer. 9 E lur perentesch e lur generació
Ber, pare de Lechà, e Lehedà, pare de
Ber. 22 E Joatxim e los hòmens de Concelè
Bercayt. 32 E Èber engendrà Jafalet e
Bèred, son fill d’equell, e Tàhat, fill
Berí e Jambra 37 e Bèsser [*] e Samam e
Berzabe entrò a Dan, e portats-me lo
Berzabé, filla de Jamiel. 6 Jabaet,
Bessales. 21 E despuxs vench Esrom a le
Bessan e en ses viles e en tots los
Bessan entrò a Baaltimon e Sanit e lo munt
Bèsser [*] e Samam e Sazà e Jataran e
Bessiem, e Arif, pare de Begedep. 52 E
bestesquas casa al seu santuari, e esforce
bestí le ciutat de Daviu tot entorn ço qui
bestiar los cresqué en la terra de Galaad.
bestiar e lurs camells, e prengueren L M ª
bestiar. 22 E Efraÿm, lur pare, ne tench
bestiar del rey e sos fills ab sos
bestida novella, le qual he treta de la
bestir le casa. 2 E David conech que
Besua, fill de aquell; 51 e Nu, de aquell,
Bet Abudabús, de la casa de Ber. 22 E
Betaÿm, adonchs axiràs a batalla, cor Déu
Betmer [*] e en Saraÿm. Aquestes són las
beura de la aygua qui és al portal de
beura, e sacrificà a nostre Senyor, 19 e
beura. Açò feren los tres vasalls. 20
beuria le lur ànima, cor en paril de lur
Bilgà, 14 e la XV ª a Amor, e la XVI ª a
Bisbach e Sua. E Jaczan, foren Saba e
bisbes, me rabugeries que yo trelladàs
Bisua, 5 e Bisua engendrà Buchí, e Buquí
Bisua engendrà Buchí, e Buquí engendrà
blancha. 28 E tot Ysrael aportava l’archa
bo, trematam e enviem per nostros germans
bo e enpertostemps és la sua misericòrdia.
bo a sos ulls, vet que yo·t daré los meus
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1Par 4,40
40 e trobaren pastura grassa e
1Par 28,8
Senyor Déu, per ço que haratets la
1Par 29,28 27 [*] XXXX anys: [*]. 28 E morí en
1Par 9,4
de Ambrí, fill de Imbrí, fill de
1Par Prol,20
entrò Entihoxa loen e tenen per
1Par 12,37 armes de host e de batalla, hòmens
1Par Prol,87 que les històries †nosaltres† e los
1Par 1,44
son lloch Jobab, fill de Sara, de
1Par 27,28 Valls, era Balamon [*]; e sobra les
1Par 12,40
àzens e ab camells e ab muls e ab
1Par 12,40
e panses e figues e vi e oli e
1Par 21,23
ulls, vet que yo·t daré los meus
1Par 27,29
era Ciratay lo sarnita; e sobra los
1Par 12,3
e Sàlati, fill de Esmanet; e
1Par 29,21 Senyor l’endemà aprés aquell dia M
1Par 19,5
[*]: –[*] en Gerichó entrò que sia
1Par 16,32
que nostre Senyor ha regnat. 32
1Par 8,38
qui havien nom axí: Miraquem e
1Par 16,12
maravellas e los juýs de la sua
1Par 6,5
engendrà Bisua, 5 e Bisua engendrà
1Par 2,25
Jarachmel [*], lo primer nat Ram e
1Par 6,5
Bisua, 5 e Bisua engendrà Buchí, e
1Par 6,51
de aquell; 51 e Nu, de aquell, e
1Par 9,44
qui hagueren nom axí: Azasiran e
1Par 5,14
de Gisisay, fill de Jadó, fill de
1Par 6,2 Caad foren Abram e Ysach e Abron e
1Par 7,12
a host e a batalla. 12 E a Sufim e
1Par 12,14 de aquests lo pus poch és senyor de
1Par 18,4
David totes les carretas, sinó
1Par 21,3
Déu anadirà a son pobla aytals
1Par 13,9
entrò a Geneniquidem, e Asaà alçà
1Par 13,10
Asaà e matà-lo, per ço com mès
1Par 6,2
Caat e Metarí. 2 E los fills de
1Par 6,38
Asib, fill de Thora, 38 [*] fill de
1Par 6,24
e Asur fon fill †de Corè†, 24 e
1Par 2,48
48 E una altre concupina de
1Par 6,1
1 Los fills de Lleví foren Guerson,
1Par 6,16
foren los fills de [*]: Garzon e
1Par 6,18
Lilum e Semeý. 18 E los fills de
1Par 6,61
XII de lur linatge. 61 E dels de
1Par 6,66
la sort dels linatges dels fills de
1Par 6,70 mig trip de Menassè haguéran los de
1Par 9,32
dels crespells. 32 E dels fills de
1Par 15,5
e los levitans. 5 Dels fills de
1Par 23,6
partides, ço és a saber: Garson e
1Par 12,8
faç de lleó e eren leugers com a
1Par 11,22
valent d’armes e de grans fets, de
1Par 6,76
76 E del trip de Nabtalim hagueren
1Par 17,14 e mon regna enpertostemps. E la sua
1Par 23,12
de una part. 12 E los fills de
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bona e la terra era abundada e ampla e
bona terra e la façats haratar a vostres
bona valleza e sadoll de dies e de riquesa
Boní, e dels fills de Fares e de Judà. 5 E
bons los trellats de Lucià màrtir, e les
bons C XX M ª. 38 Tots aquests eren hòmens
boscatges dels noms, qui són confusos per
Bosrà. 45 E morí Jobab, fill de Sara, e
botigues [*]. 29 [*] de la Planura era
bous, e ab vianda de farina e panses e
bous e moltons en gran multitut, car
bous a fer holocaust e les arades per
bous de les valls era Safach, fill de
Brachà e Jehu de Hanachot. 4 E Samaÿas de
braus e M mardans e M moltons ab lur
brotada vostra barba, e despuxs vendrets.
Brugesca la mar [*], alegran-se los
Bruqú e Ismael e Ysaries e Abadies e Amon.
buca. 13 Sament de Aabram, sos serfs,
Buchí, e Buquí engendrà Usí. 6 E Usí
Bunà e Rohen e Esomach [*]. 26 E Jarechmel
Buquí engendrà Usí. 6 E Usí engendrà
Buquí, de aquell, e Serayàs, de aquell; 52
Burtú e Ysmael e Azaricham e Hobedies e
Bus, 15 germà del fill de Abdiel, fill de
Busiel. 3 E los de Abram foren Aaron,
Buÿm eren hòmens ciutadans †e homitans†,
C e lo mayor de M ª. 15 Tots pessaren
C. 5 E vench Aram Darmasach per ajudar
C tants. O, senyor rey, tots som serfs de
ça mà per pendra l’arque e ratenir-le,
ça mà sobra le arque; e morí aquí devant
Caad foren Abram e Ysach e Abron e Busiel.
Caad, fill de Leví, fill de Ysrael. 39 E
Càad fill de aquell, e Huriel fill de
Càaff, que hach nom Micalí, infentà a ell
Caat e Metarí. 2 E los fills de Caad foren
Caat e Merarí. 17 Aquests són los noms
Caat, segons dit és, foren Enbatim e Ysach
Caat qui foren romasos, del linatge d’
Caat foren del trip de Efraÿm, 67 e
Caat qui són romasos, Aner e Balam e lurs
Caat, de generació, éran ordonats los pans
Caat, e Uriel era lur príncep, e sos
Càat e Merarí. 7 E los fills de Garson:
cabirols sobre les muntanyes per cuyta. 9
Cabseel, farí los dos primers prínceps de
Cades, en Galilea, e Amon e Cariacharim e
cadira serà endressada perdurablament.’ ”
Cahat foren IIII: Abraam e Ysach e Ebrot e
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1Par 6,37
Azaries, fill de Seff, 37 fill de
1Par 2,42
e Jachmaà engendrà Alisamà. 42 E
1Par 2,49
pare de Gabaà. E Accà fon filla de
1Par 4,15
†Lehoadis† éran. 15 E los fills de
1Par 2,46
de Getzur. 46 E Essà, concupina de
1Par 2,50
de Calef. 50 E aquests los fills de
1Par 6,56
la ciutat e sos cortills donaren a
1Par 2,24 Galaad. 24 E despuxs morí Esrom en
1Par 2,9
li infentà Nasaracamel foren Rama e
1Par 4,11 venir Déu açò que demanà tot. 11 E
1Par 1,4
Matusalem, Làmech, 4 Noè, Sem,
1Par 1,8
e los radauras. 8 E los fills de
1Par 18,3
Sabà, a Amat, car anava per metra
1Par 9,26
levitas e eren ordonats sobra les
1Par 9,33
qui eren lecenciats per les
1Par 28,11
de les suas alguorfes e de les sues
1Par 28,12
Senyor e de totes les cubertas e
1Par 2,18
de Emassà fon Guèter ismaelita. 18
1Par 5,21
21 E cativaren lur bestiar e lurs
1Par 5,21
e lurs camells, e prengueren L M ª
1Par 12,40
hi aportaven pa amb àzens e ab
1Par 27,30
fill de Edelay. 30 E sobra los
1Par 27,17
e del trip de Leví, Ysaÿes, fill de
1Par 1,46
fill de Adab, qui farí Madian al
1Par 6,56
Judà, e lurs deports; 56 emperò el
1Par 8,8
e Hayut. 8 E Garaym engendrà al
1Par 11,13
se ajustaren aquí an batalla en lo
1Par 11,15
15 E devallaren tres dels XXX al
1Par 14,15
la tempesta que yo los trematré al
1Par 16,32
la mar [*], alegran-se los
1Par 15,23
cor era discret. 23 E Baraxies e
1Par 1,8
foren Eús e los egipsians e Pur e
1Par 1,13
los felisteus e los captoreus. 13 E
1Par 7,10 Balaam fo Gehús e Bengemín e Hud e
1Par 23,29
e de tota mesura e de tot
1Par 4,15
e Yram e Elà [*] fóran pares de
1Par 16,18
18 dient: “A tu donaré la terra de
1Par 28,15
de cascun ofici, 15 e lo pes del
1Par 15,22
en la octava per sobrapuyar. 22 E
1Par 2,3
Aquests tres li infentà Barsua la
1Par 28,17
de la taula [*] d’argent, 17 e les
1Par 25,7
ab lurs germans qui sabien de
1Par 15,19 e Athan ab sembes d’aram per mils
1Par 16,7
capellans per loar nostre Senyor a
1Par 16,42
son a oir e altres esturments per a
1Par 25,6 pare, Asaf e Getidum e Aman, ab lo
1Par 25,7
lurs germans qui sabien de cant per
1Par 16,33
e tot ço qu·hi és. 33 Adonchs
1Par 16,9
saber a les gents les sues obres. 9
1Par 16,23
profetes no vullau malignar.”» 23

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Càhat, fill de Sir, fill de Asib, fill de
Calef, germà de Jarachmel, fon Mesà son
Calef. 50 E aquests los fills de Caleff.
Calef, fill de Jerofonà, e Yram e Elà [*]
Caleff, infantà Aram e Massan e Jaguants.
Caleff. Fill de Hur, lo seu primer nat fon
Caleff, fill de Safonià. 57 E als fills de
Calev-Efrata. E le muller de Esrom, qui
Calubay. 10 E Rama engendrà Aminadab,
Calup, germà de Suà, qui li engendrà
Cam, Jàfet. 5 Los fills de Jàfet fóran
Cam foren Eús e los egipsians e Pur e
cama en lo flum Jordà e·n lo flum de
cambres e sobra los tresors de la casa de
cambres, cor de dia e de nit eren sobra
cambres dobles e la casa del cubertís. 12
cambres tot entorn dels tresors de [*]
Camel, fill de Esrom, engendrà d’Asubà,
camells, e prengueren L M ª camells, e CC
camells, e CC M ª ovelles, e dos mília
camells e ab muls e ab bous, e ab vianda
camells era Onil lo esmalaÿta. E sobra les
Camiel; fill de Nathan, Sadoch; 18 del
camp de Moab; e lo nom de la sua ciutat
camp de la ciutat e sos cortills donaren a
camp de Moab, quant ne tramatia Huzim e
camp qui era ple d’ordi, e lo poble fugí
camp [*] de Adulan, e la host dels
camp de Betaÿm, adonchs axiràs a batalla,
camps, e tot ço qu·hi és. 33 Adonchs
Canà, porters de la archa. 24 E Abanias e
Canaan. 9 E los de Chus foren Sabaà e
Canaan, Sidon, [*] fon primer nat, e los
Canaana e Saran e Arsís e Ysera: 11 tots
canagement, 30 e de astar cascun matí e
Canahan. 16 E los fills de Jalahe foren
Canahan, part de la vostra heratat.” 19
canalobra [*] e de ses cresolas [*]. 16 E
Cananies, príncep dels levitans, asayava,
cananita. E [*] fou lo primer nat de Judà,
candeles e los bacins [*] d’or [*] a pes
cant per cantar a nostre Senyor CC L e
cantar, 20 e Zacaries e Asiel e Gumí e
cantar per mà de Asap e de sos germans
cantar a Déu. E los fills de Geditur eren
cantar en la casa de Déu ab sembes e ab
cantar a nostre Senyor CC L e XXXVIII. 8 E
cantaran los arbres [*] per la faç de
Cantats al Senyor e salmayats e alegrats«Cantats a nostre Senyor tota le terra,
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1Par 15,21
e Obededom e Jael e Azaries
1Par Prol,73 poblich maldient, ligent mal pels
1Par 6,33
estaven ab lurs fills: [*] Eman lo
1Par 9,33
disaptes. 33 Aquests éran tots los
1Par 15,19 Aquests tots eren porters. 19 E los
1Par 15,27
qui aportaven la archa, e los
1Par 13,8
nostre Senyor ab gran poder e ab
1Par 15,16
que fecen star [*] ab himnes e ab
1Par 5,7
e lurs generacions, fou lur
1Par 5,12
a le Saltè 12 e Ezà. E era lur
1Par 5,15
del fill de Abdiel, fill de Gemí,
1Par 7,7
e Horí. E foren V, qui foren
1Par 7,40
pares, hòmens triats de batalla,
1Par 8,10
e Mirmà. Aquests són fills seus e
1Par 9,17
e lurs germans. E Solomero, lo
1Par 9,25
eren en los corrals per venir a
1Par 10,9
E despullaren-los e tolgueren lo
1Par 10,10
de Saül en la casa de lur déu, e lo
1Par 11,6
ferrà lo gebuzeu primerament sia
1Par 11,6
Joab, fill de Siruià, e fon fet
1Par 11,11
fill de Aquivion, aquest era
1Par 11,20
20 Haysay, germà de Joab, era
1Par 11,42
Adummà, fill de Sizà, lo robanita,
1Par 12,3
de Saül, e de Bengemín. 3 E lo
1Par 12,9
per cuyta. 9 E Ésser era lur
1Par 12,18
us prou. 18 L’esperit vestí Masà,
1Par 12,18
E David rabé-los e mès-los al
1Par 12,20
e Jacebat [*] e Eliüd e Selcay,
1Par 16,5
[*] nostre Senyor. 5 E Asap era lur
1Par 19,4
de David, e ragué-los lo
1Par 20,2
-la. 2 E David pres la corona del
1Par 20,2
hy pedres prasioses, e fon sobra lo
1Par 23,8
los fills de Laadar havie-hy per
1Par 23,16
foren apellats Asaabuel, e fon
1Par 23,18
fills de Isabat: Salomich, qui fon
1Par 23,19
los fills de Ebron: Geries, qui fon
1Par 23,20
E los fills de Jusiel: Michà, e fo
1Par 23,24
Leví segons la casa de lurs pares,
1Par 24,4
dels fills de Ytamar dels hòmens
1Par 24,6
[*] fill de Abiatar, per asser
1Par 24,21
21 E Rahabies e [*]: Jacies, lur
1Par 24,31
dels capellans e dels levitans, lo
1Par 26,10
fills de Merarí, fon Zembrí lur
1Par 26,10
lo primer nat e son pare féu-lo
1Par 26,31 servey del rey. 31 E de Habron era
1Par 27,3
E era dels fills de Fares, qui era
1Par 9,30
pimentes. 30 E sobra los fills dels
1Par 15,24
e Zacaries [*] e Alètzar, qui eren
1Par 16,39 39 E Sadoch sacerdot e sos germans
1Par 18,16
e Aximàlech, fill de Abiatar, éran
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cantaven ab òrguens en la octava per
cantons, e axò matex los acusadors [*],
cantor, fill de Joel, fill de Samuel, 34
cantors [*] dels levitans, qui eren
cantors eren Aman e Asap e Athan ab sembes
cantors atrecí [*], sinó David, qui
cants e ab fitoles e ab tabals e ab
cants e ab tabals e ab trompes e ab sembes
cap Johel e Zecaries. 8 E Babel, fill de
cap Saphan, e era lo segon Jaenay, e
cap dels de la casa de lurs pares, 16 e
cap de la casa de lur pare, hòmens forts
cap dels prínceps, ab tot lur linatge de
cap de lurs pares. 11 E Manssip engendrà
cap. 18 E entrò are stave en lo portal del
cap de VII dies aprés de un temps en l’
cap a Saül e tremateren-lo ab ses armas
cap ficaren en le casa de Dagon. 11 E
cap e senyor de la host. E puyà
cap e senyor. 7 E habità Daviu en le
cap dels terratinents; ell gitava son dret
cap dels altres XXX; ell gitava le sua
cap del trip de Rubèn, sobra ell los XXX,
cap d’ells era Achsiàtzar e Joàs, fill de
cap primer e Obadià lo segon e Eliab lo
cap dels XXX, e dix: –Amb tu, David, e amb
cap de faeltat. 19 E aquells del trip de
cap dels millenars del trip de Menessè. 21
cap, e Zacaries lo segon, e Joel lo terç,
cap e la maytat de la barba entrò al mentó
cap de lur rey e trobà que pesava un
cap de David, e trasch moltes despulles de
cap Johel, e Secam e Joel, qui eren tres.
cap patró. 17 [*] e no hagué més fills. E
cap patró. 19 E los fills de Ebron:
cap patró, e Marias, lo segon, e Johazies,
cap patró, e Jaziès, lo segon. 21 E los
cap patrons de lurs nombres per nombra de
cap patrons [*] de les cases de lurs
cap patrons. E aquests prenien una part de
cap. 22 E Ysachar, Salomir, [*] Jóat e
cap patró en contra son germà, lo manor.
cap, per ço com no era lo primer nat e son
cap, 11 e Erlabies lo segon, e Nalabies lo
cap Geremies, qui era del linatge de
cap de tots los prínceps [*] del mes
capallans, com feien los letovaris de les
capallans, trompaven devant l’archa de
capallans ordonats, devant lo tabernaccla
capallans. E Sanasarà era notari. 17 E
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1Par 12,23
23 E aquests són los nombres dels
1Par 29,22
-lo [*] a esser rey e Sadoch per
1Par 15,24 trompes, e Obedebedom e Jayà eren
1Par 16,6
ab sembes. 6 E Banaÿas e Jasiel,
1Par 16,7 7 E aquell dia matex donà David als
1Par 24,2
e adonchs foren ordonats en
1Par 24,31 e Aximàlech e los caps patrons dels
1Par 28,13
13 E de les partides dels
1Par 1,Tit
libra del Parelipèmenon. 1,Tit
1Par 3,Tit Manquist, pare de Bechracep. 3,Tit
1Par 4,Tit
e Nahan, qui foren VII. 4,Tit
1Par 5,Tit
aquí entrò al dia de vuy. 5,Tit
1Par 6,Tit
catius entrò al die de vuy. 6,Tit
1Par 7,Tit Manahim e lurs axides 81 [*]. 7,Tit
1Par 8,Tit per nombre XXVI M ª hòmens. 8,Tit
1Par 9,Tit
de Bengemín e foren caps. 9,Tit
1Par 10,Tit
foren fills de Azael. 10,Tit
1Par 11,Tit
a Daviu, fill de Ysayi. 11,Tit
1Par 12,Tit
e Jahaziel lo Mosbaythà. 12,Tit
1Par 13,Tit
car alagria era en Ysrael. 13,Tit
1Par 14,Tit
e tot ço que hy havia. 14,Tit
1Par 15,Tit
sua por per totes les gents. 15,Tit
1Par 16,Tit
menyspresà-lo en son cor. 16,Tit
1Par 17,Tit
per benayr son alberch. 17,Tit
1Par 18,Tit l’has benaÿt enpertostemps. 18,Tit
1Par 19,Tit
nats anaven al lats del rey. 19,Tit
1Par 20,Tit
Aram als fills d’Amon. 20,Tit
1Par 21,Tit
e en la mà de sos serfs. 21,Tit
1Par 22,Tit
coltell de l’àngell de Déu. 22,Tit
1Par 23,Tit
bastida en lo nom de Déu. 23,Tit
1Par 24,Tit lo servey de la casa de Déu. 24,Tit
1Par 25,Tit contra son germà, lo manor. 25,Tit
1Par 26,Tit
a sos germans, e foren XII. 26,Tit
1Par 27,Tit
Senyor e·n la casa del rey. 27,Tit
1Par 28,Tit
la host del rey era Johab. 28,Tit
1Par 29,Tit lo poble al teu comandament. 29,Tit
1Par 4,42
e Uziel, fill de Sazaý, eren lurs
1Par 5,24
e muntiplicaren molt. 24 E los
1Par 5,24 qui foren [*] hòmens de nomenada,
1Par 7,2
e Japsan e Samuel. Aquests foren
1Par 7,3
e Joel e Ysaÿes, e foren quatra
1Par 7,9
9 E lur perentesch e lur generació
1Par 7,11
foren fills de Jadiel, qui eren
1Par 7,40
Tots aquests foren fills de Acer,
1Par 8,6
són los fills de Ehud qui foren
1Par 8,13
viletas. 13 E Barà e Zómer foren
1Par 8,28
de Gerecam. 28 E aquests foren
1Par 8,40
dels fills de Bengemín e foren
1Par 9,9
LVI. Tots aquests hòmens foren
1Par 9,13 de Amar. 13 E lurs germans qui eren
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capdals hòmens garnits [*] qui vinguéran a
capellà. 23 E sigué Salamó sobra lo siti
capellans porters de la archa. 25 E David
capellans ab trompes, tots aquests sonaven
capellans per loar nostre Senyor a cantar
capellans Alatzar e Ytamar. 3 E aquests
capellans e dels levitans, lo cap patró en
capellans e levitans e de tots los serveys
Capítol primer 1 Adam, Sed, Enós, 2
Capítol III 1 Aquests són los fills de
Capítol IIII 1 E los fills de Judà foren
Capítol V 1 E los fills de Rubèn, primer
Capítol VI 1 Los fills de Lleví foren
Capítol VII 1 E los fills de Isacar foren
Capítol VIII 1 E Bengemín engendrà Bael,
Capítol VIIII º 1 E tot Israel fon entre
Capítol X 1 E los fillisteus guerrayaren
Capítol XI 1E ajustaren-se tot lo poble
Capítol XII 1 Aquests vengueren a David en
Capítol XIII 1 Aconsellà’s David ab los
Capítol XIIII 1 E tramès Huram, rey de
Capítol XV 1 E David féu casa a nostre
Capítol XVI 1 E portaren l’archa de
Capítol XVII 1 Dementra que David stava en
Capítol XVIII 1 E aprés açò farí David los
Capítol XVIIII 1 Aprés tot açò, morí Naàs,
Capítol XX 1 Aprés d’açò, com l’any fou
Capítol XXI 1 E fon fet que Satanàs estech
Capítol XXII 1 E dix David: –Açò serà le
Capítol XXIII 1 E David era ya vell e
Capítol XXIIII 1 E los fills de Aron eren
Capítol XXV 1 E departí David los prínceps
Capítol XXVI 1E les partides dels portés
Capítol XXVII 1 E lo nombra dels fills de
Capítol XXVIII 1 E ajustà David tots los
Capítol XXVIIII 1 E adonchs lo rey David
caps; 43 e fariren les relíquies qui eren
caps de les cases e de les casades de lurs
caps de les cases de lur pare. 25 E
caps de las casades de lurs pares e
caps. 4 E allí ells foren per lurs
caps de casa de lur pare [*] fou XX M ª e
caps de tots hòmens de guerra, e foren
caps de les cases de lurs pares, hòmens
caps de les cases de lurs pares dels
caps de lurs pares e dels habitadors de
caps de lurs pares [*] e habitaren en
caps. 9,Tit Capítol VIIII º 1 E tot Israel
caps de linatges de casa de lurs pares. 10
caps de la casa de lur pare foren DCC L
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1Par 9,22
a porters, e éran CC XII ab lurs caps e ab lurs linatges, e Daviu e Samuel
1Par 9,34
al servey. 34 (Ço és a saber, los caps mayorals dels levitans segons lurs
1Par 9,34
segons lurs generacions éran caps.) E aquests éran caps [*] e habitaven
1Par 9,34
éran caps.) E aquests éran caps [*] e habitaven en Jerusalem, 35 e en
1Par 11,10
era ab ell. 10 Aquests són los caps vaxalls qui éran ab Daviu, qui s’
1Par 12,14
14 Tots aquests són fills de Gad, caps de la host. E de aquests lo pus poch
1Par 12,19
no los ajudà, cor ab consells dels caps dels filisteus lo’n feren tornar
1Par 12,19 feren tornar dient: –Ab los nostros caps vendrà en gràcia de son senyor Saül.
1Par 12,32
faria Ysrael, e foren de lur trip caps dels CC, e ab ells tots lurs germans.
1Par 15,12
12 E dix-los: –Vós sots los caps patrons dels levitans, santificats1Par 23,9
e Aziel e Aran; tots aquests eren caps patrons de Ladan. 10 E los fills de
1Par 23,31
Senyor, los disaptes e en los caps dels mesos e de les solemnitats, per
1Par 24,31 David e Sadoch e Aximàlech e los caps patrons dels capellans e dels
1Par 26,12
eren les partides dels portés dels caps dels hòmens e dómeyas de prop lurs
1Par 26,26
que santificava David [*] e los caps patrons dels prínceps, dels millenars
1Par 26,32
32 [*] germans [*] II M ª e DCC caps patrons, e lo rey David féu-los
1Par 27,1
dels fills de Ysrael per lurs caps patrons e los prínceps dels sentanars
1Par 5,22
[*] e habitaren aquí entrò a le captivitat. 23 E lo mig trip de Manassès
1Par 1,12
aquests eixiren los felisteus e los captoreus. 13 E Canaan, Sidon, [*] fon
1Par 2,43 pare de Hebron. 43 [*] foren Tora e Capúeha e Rèquim e Sèman. 44 E Sèman
Par Prol,4
ell se trau escarn de ci matex, car per sengles noms e per sengles punts
1Par 9,27
27 e ixen entorn de la casa de Déu, car sola a ells era la guorda, e tanien
1Par 12,18
sia ab tu e pau sia ab tos valadós, car nostre Senyor te ajuda, ton Déu. E
1Par 12,40
e bous e moltons en gran multitut, car alagria era en Ysrael. 13,Tit Capítol
1Par 13,3
l’arque del nostre Déu a nós, car no la havem raquesta en lo temps de
1Par 16,41
nom, e per loar a nostra Senyor, car tostemps és la sua glòria. 42 E Haman
1Par 17,2
–Fes tot ço que has en ton cor, car nostra Senyor és ab tu. 3 E en aquella
1Par 18,3
Adoràsey, rey de Sabà, a Amat, car anava per metra cama en lo flum Jordà
1Par 21,2
a Dan, e portats-me lo comta, car saber-lo vull. 3 E dix Joab: –Nostre
1Par 21,8
Pas ara la fallonia de ton servent, car molt he follayat. 9 E parlà nostre
1Par 21,24
yo ho compraré ab planer argent, car yo no vull res prestar de ço del teu a
1Par 21,29
Ernau gebuzeu, sacrificà aquí, 29 car lo tabernaccla de nostre Senyor, que
1Par 28,3 “Tu no bastiràs casa en lo meu nom, car hom de batalla ést e sanch has
1Par 28,6
bastirà a mi casa e mes claustres, car yo he elet a ell per fill e yo li saré
1Par 28,20
açò, no·t temes ne hages pahor, car nostre Senyor Déu és ab tu, e no·t
1Par 29,1
de gran, cor no és de hom lo palau, car de nostre Senyor Déu és. 2 E yo ab tot
1Par 29,9
lo poble, per ço com havien vodat, car ab compliment donaren a nostre Senyor;
1Par 13,4
–Façam-ho axí com tu dius. Car molt los plagué aquesta cosa. 5 E
1Par 1,41
[*] e Embran e Esbran e Ytaran e Caran. 42 E los fills de Ésan foren Balam
1Par 29,2
a les eynas da fusts e pedres de carboncles e de encastament: e safirs e
1Par 12,33
no eren de dos cors ne de dues cares. 34 Dels fills de Naptalim [*] †e
1Par 6,76
Cades, en Galilea, e Amon e Cariacharim e lurs axides. 77 [*] 78 E
1Par 2,52
de Begedep. 52 E Subal, pare de Cariaciarim, qui veya sobra le miytat de
1Par 13,5
vanir l’arque de nostre Senyor de Cariaciarim. 6 E puyà David e tot Ysrael
1Par 13,6 puyà David e tot Ysrael de Beleat a Cariaciharim, qui és en Judea, per levar
1Par 2,50
de Efratha e ha nom Subal, pare de Carihacianim, 51 e Salmà, pare de Bessiem,
1Par 24,8
la segona a Jadeÿas, 8 e la terça a Carim, e la quarta a Sehorim, 9 e la
1Par 3,2
fill de Maachà, qui fon filla de Carmay, rey de Jessur; lo quart fo
1Par 3,1
Daniel, lo qual hach de Abigal de Carmell, 2 e lo tercer fon Abalon, fill de
1Par 4,40
e ampla e posada en pau, cor †en Carmello† habitaven entigament. 41 E
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1Par 4,1
fills de Judà foren Fares e Esram e Carmí e Hur e Sobal. 2 E [*] lo fill de
1Par 5,3
foren Enoch e Fallú e Serom e Carmí. 4 E los fills de Joel foren Samayà
1Par 11,1
–Vet que nós som tos ossos e te carn matexa, 2 [*] e encare mentra que
1Par 16,3
pessa de pa a cascun, un tros de carn e una ampolla de vi. 4 E mès devant
1Par 13,7
lo nom de Déu, qui era apellat. 7 E carragaren l’arque de Déu sobra una
1Par 12,17
a David. 17 E axí-los David a carrera e dix-los si eren venguts per
1Par 18,4
Eufrates. 4 E tolch-li David CCC carretas e VII M ª cavallers e XX M ª
1Par 18,4
M ª pahons, e cremà David totes les carretas, sinó C. 5 E vench Aram Darmasach
1Par 19,7 cavallers. 7 E soldayaren XXXII M ª carretas e lo rey de Maachà e son poble. E
1Par 19,6
e encara que soldayacen de Sabbà carretes e cavallers. 7 E soldayaren XXXII
1Par 19,18
David de aquells da Aram VII M ª carretes e XL M ª pahons, e fo-hi mort
1Par 3,19
Carubael e Samehí; e los fills de Carubabel foren Masuŀlam e Ananies e
1Par 3,19
Nababies. 19 E los fills de Padies, Carubael e Samehí; e los fills de
1Par 4,21
los linages de Bet Abudabús, de la casa de Ber. 22 E Joatxim e los hòmens de
1Par 4,38
mayorals en los linatges e en le casa de lurs pares; cresqueren molt. 39 E
1Par 5,13
en Basan. 13 E lurs germans de casa de lur pare eren VII, ço és, Michael
1Par 5,15
fill de Gemí, cap dels de la casa de lurs pares, 16 e habitaren en
1Par 6,31
que David féu star sobre [*] la casa de nostre Senyor, quant se posave l’
1Par 6,32
[*] entrò que Salamó bastí le casa de nostre Senyor en Jerusalem, e
1Par 6,48
al servey del tabernaccla de la casa de Déu. 49 E Aaron e sos fills
1Par 7,7
E foren V, qui foren cap de la casa de lur pare, hòmens forts de guerra,
1Par 7,9
perentesch e lur generació caps de casa de lur pare [*] fou XX M ª e CC. 10 E
1Par 9,9
hòmens foren caps de linatges de casa de lurs pares. 10 E dels sacerdots
1Par 9,11
fill de Axicub, mayoral de la casa de Déu. 12 E Adies, fill de Joracham,
1Par 9,13
E lurs germans qui eren caps de la casa de lur pare foren DCC L vasals de
1Par 9,13
e en lo servey de la obra de la casa de Déu. 14 E dels levitans fon
1Par 9,19
fill de Corè, e sos germans de la casa de son pare. E los coraytans eren
1Par 9,23
lurs infants sobre les portes de la casa de Déu e del trabernaccla (ço és,
1Par 9,26
cambres e sobra los tresors de la casa de Déu, 27 e ixen entorn de la casa
1Par 9,27
casa de Déu, 27 e ixen entorn de la casa de Déu, car sola a ells era la
1Par 10,10
E materen les armas de Saül en la casa de lur déu, e lo cap ficaren en le
1Par 10,10
de lur déu, e lo cap ficaren en le casa de Dagon. 11 E oÿren los hòmens de
1Par 12,28
qui era fadrí vasall de host ab le casa de son pare, qui era príncep, II M ª.
1Par 12,29
foren més, sinó que guardaven la casa de Saül. 30 E dels fills de Efraÿm
1Par 12,30 vasalls de host, hòmens de fama de casa de lur para. 31 E del mig trip de
1Par 13,7 Déu sobra una vadella novella de la casa de Benadab, on era Asaà e Achià, qui
1Par 13,13
sua ciutat, e féu-le pozar en la casa de Obedebedom [*] 14 [*] per tres
1Par 13,14
mesos, e benaý nostre Senyor la casa de Obedebedom, e tot ço que hy havia.
1Par 14,1
sedra e mestres [*] per a bestir le casa. 2 E David conech que nostre Senyor
1Par 15,1
15,Tit Capítol XV 1 E David féu casa a nostre Senyor en le sua ciutat, e
1Par 17,1
Natan profeta: –Vet que yo sech en casa coberta de sedra e l’archa de nostre
1Par 17,4
“Diu nostre Senyor: Tu no bastiràs casa en què habit, 5 cor no he habitat en
1Par 17,5
què habit, 5 cor no he habitat en casa del dia ensà que yo fiu puyar Ysrael
1Par 17,6
no que·ls digués que·m fecen casa de cedres ni ma’n basticen.” 7 E per
1Par 17,10
e encara que·t denunciu que casa bastirà [*] nostre Senyor. 11 E serà
1Par 17,17
esguordament: has parlat sobra le casa de ton serf de luyn e has-ma fet
1Par 17,24
Déu és stat d’Israel”, e la casa de David, ton serf, sia endressada en
1Par 17,25
orella de ton serf da bastir-li casa, per açò, Senyor, ha trobat de pregar
1Par 17,27
cor tu ést e has volguda banayr la casa de ton serf, e que sia tostemps
1Par 21,17
Déu, sia le tua mà sobra [*] la casa de mon pare, e no en aquest pobla per
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1Par 22,1
XXII 1 E dix David: –Açò serà le casa de Déu nostre Senyor, e açò sia altar
1Par 22,2
les pedres del tall a bastir la casa de nostre Senyor. 3 E ferres per fer
1Par 22,5
e no sap entendra a bastir la casa de nostre Senyor en nom e en l’orda
1Par 22,6
Salamó e manà-li que bastís la casa de nostre Senyor Déu d’Israel. 7 [*]
1Par 22,10
Ysrael en sos dies. 10 Ell bastirà casa al meu nom, ell me serà fill e yo li
1Par 22,11
tu, e saràs abundant e bastiràs la casa de nostre Senyor ton Déu, axí com ha
1Par 22,19
vaxella del santuari de Déu en la casa qui serà bastida en lo nom de Déu.
1Par 23,11
no hagueren gayra infants, e feren casa payroal de una part. 12 E los fills
1Par 23,24
són los fills de Leví segons la casa de lurs pares, cap patrons de lurs
1Par 23,24
faent la obra del servey de la casa de Déu de XX anys ensús. 25 Cor David
1Par 23,28
dels fills de Aaron, e serviren la casa de Déu sobra les claustres [*] e
1Par 23,28
en la obra del servey de la casa de Déu; 29 e del pa de l’
1Par 23,32
lurs germans, e lo servey de la casa de Déu. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E los
1Par 24,19
per lur ofici per vanir en la casa de Déu, axí com era custuma en poder
1Par 25,6 Getidum e Aman, ab lo cantar en la casa de Déu ab sembes e ab tabals e ab so
1Par 25,6
ab so d’òrguens en lo servey de la casa de nostre Senyor Déu [*]. 7 E foren
1Par 26,6
fills qui foren senyors de la casa de lur pare, per ço com eren vasalls
1Par 26,12
de prop lurs germans per servir le casa de Déu. 13 E gitaren sorts axí en lo
1Par 26,27
que santificaren per esforsar la casa de Déu. 28 E tot açò que santificà
1Par 26,32
coses de nostre Senyor e·n la casa del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 E lo
1Par 28,2
poble, yo havia proposat de bastir casa de rapòs en lo meu cor a la archa de
1Par 28,3
E Déu ha a mi dit: “Tu no bastiràs casa en lo meu nom, car hom de batalla ést
1Par 28,4
ha elet a mi més que nengú de la casa de mon pare per esser rey sobra la
1Par 28,4
de mon pare per esser rey sobra la casa d’Israel enpertostemps, cor Judà ha
1Par 28,4
Judà ha alagit per senyor e de la casa de Judà és mon para, e entre los
1Par 28,6
mi: “Salamó, ton fill, bastirà a mi casa e mes claustres, car yo he elet a ell
1Par 28,10
t’ha alagit que tu li bestesquas casa al seu santuari, e esforce’t e fes1Par 28,11
e de les sues cambres dobles e la casa del cubertís. 12 E la forma de tot ço
1Par 28,12
en sperit ab ell del palau de la casa de nostre Senyor e de totes les
1Par 28,13
e de tots los serveys de la casa de nostra Senyor e de tota la vaxella
1Par 28,13
Senyor e de tota la vaxella de la casa de nostre Senyor, 14 de cascun ofici
1Par 28,21
dels levitans, a tot l’ofici de la casa. E [*] en tota l’obra molt hom sert
1Par 29,2
tot lo meu poder he aparellat a la casa de nostre Senyor Déu or a les eynes
1Par 29,3
he volgut més e en voluntat en la casa de Déu, cor encara he tresor de or e
1Par 29,3
de or e d’argent que donaré a la casa del meu Déu, part tot açò qui és
1Par 29,3
part tot açò qui és aparellat a la casa del santuari, 4 ço és, tres mília
1Par 29,7
la obra del rey 7 que [*] a la [*] casa de Déu [*], X mília drachmes d’
1Par 29,8
donava aquelles als tresors de la casa de Déu per mà de Atusel lo gesimero.
1Par 29,16
endressat lur cor a bastir aquesta casa en lo nom de la tua santadat, de la
1Par 5,24
24 E los caps de les cases e de les casades de lurs pares foren Éfer e Jeser e
1Par 7,2
e Samuel. Aquests foren caps de las casades de lurs pares e aquells isqueren
1Par 7,4
ells foren per lurs generacions de casades de lurs pares hòmens aparentats a
1Par 24,30
los fills dels levitans per lurs casades peyroals. 31 E encara ells gitaren
1Par 26,13
axí en lo poch com en lo gran per casades de lurs pares [*]. 14 E caygué la
1Par 1,12
e los nemitans [*] 12 [*] e los casaluytans, e d’aquests eixiren los
1Par 28,11
fill, la forma del palau e de ses casas e de ses sales e de les suas
1Par 12,31
XVIII M ª, qui foren asenyalats cascú per son nom que vinguecen en ajuda
1Par 16,37
aquella, sovenyr de dia en dia, cascú segons son esser. 38 E Obedebedom
1Par 16,43
que fon fet, anà-ce’n lo poble, cascú en son alberch, e David retornà per
1Par 16,3
a le fembra, una pessa de pa a cascun, un tros de carn e una ampolla de
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1Par 20,6 havia VI dits en cascuna mà e VI en
1Par 23,30
e de tot canagement, 30 e de astar
1Par 23,30
30 e de astar cascun matí e
1Par 27,22
Aquests foren los prínceps de
1Par 28,14
de la casa de nostre Senyor, 14 de
1Par 28,14
d’or a pes e d’argent a pes de
1Par 28,17
e los bacins [*] d’or [*] a pes de
1Par 28,17
e dels bacins d’argent a pes de
1Par 20,6
ultra masura qui havia VI dits en
1Par 27,1
en mes en los mesos de l’ayn, e
1Par 5,24
molt. 24 E los caps de les
1Par 5,24 [*] hòmens de nomenada, caps de les
1Par 7,40
foren fills de Acer, caps de les
1Par 8,6
fills de Ehud qui foren caps de les
1Par 24,4
dels hòmens cap patrons [*] de les
1Par 29,4
per enblanquir les parets de les
1Par 27,25
les ciutats, en las viles e en los
Par Prol,7
Reys, ací són trobades. E moltes
1Par 5,21
e dos mília àzens, e hòmens
1Par 5,26
e en Arà e en Aran Gossan, e foren
1Par 8,6
lurs pares dels habitadors, e foren
1Par 5,6
Rahagè e Bàal 6 e Baerà, aquell qui
1Par 6,15 anà en cativatge com nostre Senyor
1Par 5,21
ells, cor se confiaven en ell. 21 E
1Par 5,26
mateix dels assirienchs, e aquests
1Par 9,2
levitans e lurs donats tots los
1Par 9,3
los fills de Efraÿm e de Manassè, e
1Par 6,15
15 E Rahossadoch aquest anà en
1Par 9,1
reys d’Israel e de Judà, e fóran
1Par 1,32
Ismael. 32 E los fills que engendrà
1Par 1,33
33 [*] Tots aquests isqueren de
1Par 21,13 David dix a Gaddi: –[*] Molt més am
1Par 21,13
són les sues misericòrdias, que
1Par 10,4
pits e lo pom en terra, e lexà’s
1Par 18,4
-li David CCC carretas e VII M ª
1Par 19,6
que soldayacen de Sabbà carretes e
1Par 2,55
[*] e de Sumatiu. Aquests són los
1Par 1,53 52 e Mahulibamà e Elà e Pinom 53 e
1Par 6,54
térmens, ço és a saber, de Chaat, e
1Par 21,16
se mà, tinent devers Jerusalem. E
1Par 26,14
per casades de lurs pares [*]. 14 E
1Par 5,10
feren batallas ab los agaritans e
1Par 10,1
d’Israel per los felisteus e
1Par 20,7
foren nats de Rafà de Get, e
1Par 21,14 nostre Senyor mortaldat en Ysrael e
1Par 13,9
l’arque e ratenir-le, que no
1Par 10,8
Saül e sos fills morts, qui foren
1Par 7,9
casa de lur pare [*] fou XX M ª e
1Par 7,11
de guerra, e foren XVII M ª e
1Par 12,32
e foren de lur trip caps dels
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cascun peu, qui eren XXIIII dits. Aquest
cascun matí e cascun vespra a orar [*]
cascun vespra a orar [*] nostre Senyor
cascun trip d’Israel. 23 E David no féu
cascun ofici d’or a pes e d’argent a pes
cascun ofici, 15 e lo pes del canalobra
cascun bací, e dels bacins d’argent a pes
cascun bací, 18 e a l’altar de perfum or
cascuna mà e VI en cascun peu, qui eren
cascuna partida era de XXIIII M ª hòmens.
cases e de les casades de lurs pares foren
cases de lur pare. 25 E fornicaren derrera
cases de lurs pares, hòmens triats de
cases de lurs pares dels habitadors, e
cases de lurs pares, e foren XVI. E dels
cases de launes d’or e d’argent. 5 [*] e
castells, Jonathan, fill de Usiel. 26 E
castions de l’Avengelis axí mateix se
catius C M ª, 22 menys d’equells qui eren
catius entrò al die de vuy. 6,Tit Capítol
catius: 7 Nahaman e Axiès e Guera [*] a
cativà Tilgatpelièzet, rey dels
cativà Jerusalem e Judà en poder de
cativaren lur bestiar e lurs camells, e
cativaren lo trip de Rubèn e lo trip de
cativaren. 3 En Jerusalem habitaren los
cativaren-los tots. 4 E fforen e Hoyí,
cativatge com nostre Senyor cativà
cativats en Babilònia per lur colpa. 2
Caturà, concupina de Abraam, fon lo primer
Caturà, concupina de Abraam. 34 E Abraam
caura yo en les mans de nostre Senyor, cor
caura en la mà de l’homa. 14 E, adonchs,
caure sobre ella. 5 E com son scuder vahé
cavallers e XX M ª pahons, e cremà David
cavallers. 7 E soldayaren XXXII M ª
cavitans qui vingeren de Manquist, pare de
Cavons e Tanièn e Mibzar 54 e Mardiés e
caygué-lus en sort 55 Hebron, qui és en
caygué Daviu e los vells, vestits de
caygué la sort primera a sol ixent a
caygueren en lurs mans los agaritans e
caygueren morts en lo munt de Gelboe. 2 E
caygueren en la mà de David e en la mà de
caygueren de Ysrael LXX M ª hòmens. 15 E
caygués, cor la vadella allenegà e mochcayguts en lo munt de Gelboe. 9 E
CC. 10 E los fills de Jadiel foren Balaam
CC ixent a host e a batalla. 12 E a Sufim
CC, e ab ells tots lurs germans. 33 E de
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1Par 11,11
ell gitava son dret sobra
1Par 11,20 XXX; ell gitava le sua lança sobra
1Par 18,4
de Eufrates. 4 E tolch-li David
1Par 21,5
de Ysrael dafanents d’armes [*]
1Par 25,7
de cant per cantar a nostre Senyor
1Par 5,21
e prengueren L M ª camells, e
1Par 9,22
Tots eren triats a porters, e éran
1Par 16,43
43 E aprés que fon fet, anà1Par 20,3
despulles de la ciutat. 3 E manà1Par 20,3
fills d’Amon. E despuxes tornà1Par 17,6
que·ls digués que·m fecen casa de
1Par 21,16
Senyor estant entre la terra e lo
1Par 21,26
e respòs ab foch qui davellà del
1Par 27,23
Ysrael axí com les steles del
1Par 29,11
e la honor. Cor tot ço qui és en lo
1Par 4,19 de Hodià, germana de Nàham, pare de
1Par 27,27 Semeý, fill de Ramman, e sobra los
1Par Prol,38
havien pres, e aprés de les LXX
1Par Prol,39
sens actor, obriren sengles
1Par 2,40
Alazà, 40 e Alazà engendrà [*]
1Par 6,12
a Sadoch, e Ssadoch engendrà a
1Par 6,13
e Ssadoch engendrà a Ceŀlum, 13 e
1Par 16,26
ídoles, e nostre Senyor ha fets los
1Par 16,31
qui no·s mou. 31 Alégran-se los
1Par 2,41
e Alazà engendrà [*] Ceŀlum, 41 e
1Par 13,8
e ab tabals e ab temborets e ab
1Par Prol,72 dels contradients, qui ab dents de
1Par 6,54
los lurs térmens, ço és a saber, de
1Par 3,13
fill, e Azaries son fill, [*] 13 e
1Par 8,4
Abiüd, 4 e Habirua e Norman e
1Par 1,9
e Pur e Canaan. 9 E los de
1Par 1,10 de Romà foren Sàbaa e Dadan. 10 E
Par Prol,2
sens aquest, si algú vol aprovar a
Par Prol,3
escriptures, ell se trau escarn de
1Par 6,67
-lurs ciutats al reculliment:
Par Prol,2
si algú vol aprovar a ci matex le
1Par 21,16
Daviu e los vells, vestits de
1Par 27,29
[*]. 29 [*] de la Planura era
1Par 10,4
lo meu cors, cor si vanien los no
1Par 7,12
12 E a Sufim e Buÿm eren hòmens
1Par 1,46 al camp de Moab; e lo nom de la sua
1Par 1,50
regnà [*] Adar; e lo nom de la sua
1Par 6,56
deports; 56 emperò el camp de la
1Par 6,57
57 E als fills de Aaron donaren le
1Par 11,5
Daviu la devesa de Sion, e féu-hi
1Par 11,5
Sion, e féu-hi ciutat, apellada
1Par 11,7
en le devesa, e per ço fon apellada
1Par 11,8
«ciutat de Daviu». 8 E bestí le
1Par 11,8
e Joab mantench les relíquies de la
1Par 13,13
David no la racullí ab si en la sua
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CCC hòmens que matà una vegada. 12 E aprés
CCC que matà-na, e ell era en compte
CCC carretas e VII M ª cavallers e XX M ª
CCCC M ª e LXXXIII hòmens [*]. 6 E Leví e
CC L e XXXVIII. 8 E gitaren sorts per
CC M ª ovelles, e dos mília àzens, e
CC XII ab lurs caps e ab lurs linatges, e
ce’n lo poble, cascú en son alberch, e
ce’n lo pobla qui era en ella, e posà’s
ce’n David ab tot son poble en Jerusalem.
cedres ni ma’n basticen.” 7 E per açò
cel ab son coltell tret en se mà, tinent
cel e cremà l’holocaust. 27 E dix nostro
cel. 24 E Joab, lo fill de Saruià, comensà
cel e en la terra, de tu, Senyor Déu, és,
Cellà gerenita, fo Estemehó, lo
cellers del vi e de les vinyes era Sabdí
ceŀles, las quals vulgarment són axelsades
ceŀles, e açò·s lig en les lurs
Ceŀlum, 41 e Celum engendrà Jachmaà, e
Ceŀlum, 13 e Ceŀlum engendrà Elxies, e
Ceŀlum engendrà Elxies, e Elxies engendrà
cels. 27 Glòria e balleza és devant ell,
cels e sbalaesque’s la terra e diguen [*]
Celum engendrà Jachmaà, e Jachmaà engendrà
cembes e ab trompes. 9 E vengueren entrò a
cha me rouhen, em poblich maldient, ligent
Chaat, e caygué-lus en sort 55 Hebron,
Cham fon son fill, e Azaxies fon son fill,
Choha 5 e Gerà e Fussem e Enchan. 6
Chus foren Sabaà e Belnà e Gabtà e Romà e
Chus engendrà Nimereod, e aquest comensà a
ci matex le ciència de les escriptures,
ci matex, car per sengles noms e per
Cichem en lo munt de Efraÿm ab sos deports
ciència de les escriptures, ell se trau
cilicis e de sachs en terra sobra la faç.
Ciratay lo sarnita; e sobra los bous de
circuncisos escarnir-m’hien. E l’
ciutadans †e homitans†, eren hòmens del
ciutat era Avir. 47 E morí Adab, e regnà
ciutat era Pahí, e lo nom de se muller era
ciutat e sos cortills donaren a Caleff,
ciutat del reculliment en Hebron, e en
ciutat, apellada «ciutat de Daviu». 6 E
«ciutat de Daviu». 6 E dix: –Tot hom qui
«ciutat de Daviu». 8 E bestí le ciutat de
ciutat de Daviu tot entorn ço qui era pla,
ciutat de Daviu. 9 On més anave, crexia en
ciutat, e féu-le pozar en la casa de
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1Par 15,1
1Par 15,29
1Par 19,9
1Par 19,15
1Par 19,15
1Par 20,2
1Par 2,22
1Par 2,23
1Par 4,31
1Par 4,33
1Par 6,60
1Par 6,61
1Par 6,62
1Par 6,63
1Par 6,65
1Par 6,67
1Par 9,2
1Par 10,7
1Par 13,2
1Par 18,8
1Par 19,7
1Par 19,13
1Par 20,3
1Par 27,25
1Par 8,40
1Par Prol,89
1Par 9,27
1Par 22,3
1Par 23,28
1Par 28,6
1Par 5,21
1Par 22,14
Par Prol,10
1Par Prol,2
1Par Prol,6
1Par Prol,29
1Par Prol,31
1Par Prol,34
1Par Prol,37
1Par Prol,47
1Par Prol,78
1Par Prol,83
1Par Prol,84
1Par Prol,86
1Par Prol,93
1Par 4,42
1Par 5,1
1Par 5,13
1Par 5,18
1Par 6,54

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

féu casa a nostre Senyor en le sua
senyor fou venguda entrò a le
-se a batalla a la porta de la
[*] e vengueren-se’n en la
la ciutat, e Joab se’n tornà a le
e trasch moltes despulles de la
engendrà Jaÿr, e aquest hach XXIII
a Tanat e ses viletes, e foren LX
[*] e en Saraÿm. Aquestes són las
les viletes qui són entorn aquestas
[*] e sos deports. Totas lurs
linatge d’equell trip hagueren X
de Menassè; 62 [*] hagueren XII
linatge del trip de [*] Zabulon XII
fills del trip de Bengemín aquestes
trip de Efraÿm, 67 e donaren-lurs
e eren en lur heratat e en lurs
ell era en fuyta, desempararen las
e tots los levitans, qui són en las
8 E David pres Macaat e Macur,
fills d’Amon se ajustaren de lurs
-nos per nostro poble e per les
E axí ho féu de totes les altres
e sobra los tresors de fora, en les
e hagueren néts e foren tots
qui de l’enteniment ells senyen,
a ells era la guorda, e tanien les
Senyor. 3 E ferres per fer moltes
e serviren la casa de Déu sobra les
ton fill, bastirà a mi casa e mes
e dos mília àzens, e hòmens catius
he aparellat a nostro Senyor
és dit ramenbrament de
estave ferma e pura segons
letí los libres habraychs, cor
per lo contrari sertes paraules,
consintens en si matex raprès; mas,
de Tehodosi, dóna a conèxer,
si als altres no covenia de tenir
prova per los jueus e encare de
lo actor e ab los mestres. Menys de
esprova en convent dels frares. E
yo he enterpetrat Divré ha-Iannín,
Paraules dels Dies dels reys», per
són sordes, què n’he yo a fer?»
llurs ovelles. 42 E a ells matexs,
nat de son pare Yrrael, mas per
de casa de lur pare eren VII,
de Geroboam, rey d’Israel, 18
aquell; e Quimàs, de aquell. 54 E
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ciutat, e bastí loch a le arque de Déu, e
ciutat de David, Michol, filla de Saül,
ciutat. [*] 10 E viu Joab que la batalla
ciutat, e Joab se’n tornà a le ciutat de
ciutat de Jerusalem. 16 E vahé açò Aram,
ciutat. 3 E manà-ce’n lo pobla qui era
ciutats en le terra de Galaad. 23 E
ciutats; totes aquestes eren del fill de
ciutats en què regnà David. 32 E los
ciutats, qui són a Bàal, açò és, lur
ciutats foren XII de lur linatge. 61 E
ciutats en sort [*] del trip de Menassè;
ciutats. 63 E los fills de Merarí, per lur
ciutats e lurs deports. 64 [*] 65 E
ciutats, qui són apellades per nom axí com
ciutats al reculliment: Cichem en lo munt
ciutats e lurs sacerdots e lurs levitans e
ciutats e fogiren. E vengueren los
ciutats ab lurs deports. E, com ells seran
ciutats de Adoràtzer, on havia aram [*]. 9
ciutats e astiguéran aparallats a batalla.
ciutats del nostre Déu, e nostre Senyor
ciutats dels fills d’Amon. E despuxes
ciutats, en las viles e en los castells,
C L. Aquests isqueren dels fills de
clarament e manifesta depertits e per
claus fins al matí e obrien e tanquaven.
claus a obs de les portes dels portals e
claustres [*] e sobra lo mundament de tota
claustres, car yo he elet a ell per fill e
C M ª, 22 menys d’equells qui eren morts
C M ª quintàs d’or e tres M ª quintars d’
ço que no podem dir, de les coses lexades,
ço que ells havien enterpetrat, sertes tu,
ço qui una vegada era enflamat en les
ço és a saber, que la un no hy consentí e
ço qui és de mayor audàcia, en [*]
ço és a saber, aquelles coses qui menys
ço que una vegada havien pres, e aprés de
ço qui és per l’apòstol? Sapiats que yo
ço, menbre a mi que doní e liuré als
ço que yo he enterpetrat Divré ha-Iannín,
ço és, a saber, «les Paraules dels Dies
ço és fet que les històries †nosaltres† e
(ço és a dir, si les orelles dels altres
ço és, als fills de Simeon e anaren en lo
ço com ensiutzà lo lit de son pare, fon
ço és, Michael e Massuŀlam e Zabe e Zoray
ço és a saber, los fills de Rubèn e de Gad
ço que direm foren asetyamens per albergar
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1Par 6,54
fills de Aaron en los lurs térmens,
1Par 9,23
la casa de Déu e del trabernaccla
1Par 10,4
-m’hien. E l’escuder, per
1Par 10,11
los hòmens de Jabés-de-Galaat tot
1Par 10,13
le paraula de nostre Senyor, per
1Par 11,4
Daviu ab tot Ysrael en Jerusalem,
1Par 11,7
E habità Daviu en le devesa, e per
1Par 11,8
bestí le ciutat de Daviu tot entorn
1Par 12,20
devant ell hòmens de Menessè,
1Par 12,32
de Ysacar, sabents sciència, per
1Par 13,10
vench contra Asaà e matà-lo, per
1Par 13,13
yo l’arque de Déu [*]?» 13 E per
1Par 13,14 Senyor la casa de Obedebedom, e tot
1Par 15,13 no·m donà entendra envers ell, per
1Par 15,14
santificaren los llevitans, per
1Par 16,32
[*], alegran-se los camps, e tot
1Par 17,2
2 E dix Anathan a David: –Fes tot
1Par 19,13
nostre Déu, e nostre Senyor face
1Par 21,22
lo planer argent lo’m dóna, per
1Par 21,23
–Prin-la e face’n lo meu senyor
1Par 21,24
car yo no vull res prestar de
1Par 22,5
hy aparallaré. E aparallà David de
1Par 22,19 santuari de nostre Senyor Déu, per
1Par 23,6
partí los levites per partides,
1Par 23,9
Secam e Joel, qui eren tres. 9 [*],
1Par 24,5
sorts en aquells ab aquells, per
1Par 26,6
senyors de la casa de lur pare, per
1Par 26,10 de Merarí, fon Zembrí lur cap, per
1Par 28,8 manaments de vostro Senyor Déu, per
1Par 28,12
del cubertís. 12 E la forma de tot
1Par 28,19 testament de nostre Senyor. 19 Tot
1Par 29,4
aparellat a la casa del santuari, 4
1Par 29,9
9 E alagrà’s lo poble, per
1Par 29,11
e lo venciment e la honor. Cor tot
1Par 9,34
sobra ells matexos al servey. 34
1Par 17,1
profeta: –Vet que yo sech en casa
1Par 28,9
Senyor e tota consiència en totes
1Par 29,18
a la tua voluntat, e aytals són les
1Par 4,21
e Benzalida. 21 E los fills de
1Par 4,29
29 e en Balamè e en Èssam e en
1Par 9,1
fóran cativats en Babilònia per lur
1Par 10,13
VII jorns. 13 E morí Saül per se
1Par 21,3
senyor, açò? Ne per què serà gran
1Par 10,4 E dix Saül a son escuder: –Trau ton
1Par 21,16
entre la terra e lo cel ab son
1Par 21,27
Senyor a l’àngel: –Torna lo teu
1Par 21,30
raquerir Déu, cor era torbat per lo
1Par 11,23 agepcià, homa de gran mesura de V
1Par Prol,46 de la traslació entiga, mayorment
1Par Prol,74
e axò matex los acusadors [*],
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ço és a saber, de Chaat, e caygué-lus en
(ço és, Abdomnes e Ananies), 24 e a IIII
ço com lo temia molt, no hu volch fer. E
ço que havien fet los filisteus a Saül, 12
ço com demanà consell a fatilera, 14 e no
ço és, Gebús, cor aquí habitaven los
ço fon apellada «ciutat de Daviu». 8 E
ço qui era pla, e Joab mantench les
ço és, Adamà e Jacebat [*] e Eliüd e
ço que sabessen despux so que faria
ço com mès ça mà sobra le arque; e morí
ço, David no la racullí ab si en la sua
ço que hy havia. 14,Tit Capítol XIIII 1 E
ço com nós no·l requerim segons dret. 14
ço que puyacen l’arque de nostro Senyor
ço qu·hi és. 33 Adonchs cantaran los
ço que has en ton cor, car nostra Senyor
ço que li plàcia. 14 E acostà’s Joab, ell
ço que sia estada pasada e estancada la
ço que li sia bo a sos ulls, vet que yo·t
ço del teu a nostra Senyor e que·ls
ço que havia obs son fill gran multitud
ço que fassats vanir l’archa de la
ço és a saber: Garson e Càat e Merarí. 7 E
ço és, Salamur e Aziel e Aran; tots
ço com eren prínceps [*] de Déu dels fills
ço com eren vasalls de host. 7 [*] e foren
ço com no era lo primer nat e son pare féu
ço que haratets la bona terra e la façats
ço qui era en sperit ab ell del palau de
ço li donà per escrit de part de nostre
ço és, tres mília quintars d’or de Ofir e
ço com havien vodat, car ab compliment
ço qui és en lo cel e en la terra, de tu,
(Ço és a saber, los caps mayorals dels
coberta de sedra e l’archa de nostre
cogitacions entén. E si ell serchas,
cogitacions del cor del teu pobla; donchs
Colà, fill de Judà: Ber, pare de Lechà, e
Colab 30 e en Batuel e en Horimà e en
colpa. 2 Ells habitaren los habitadors
colpa, cor ell peccà contra nostre Senyor,
colpa en Irrael? 4 E la paraula del rey
coltell o te spaze e trespace’n lo meu
coltell tret en se mà, tinent devers
coltell en son foura. 28 E com viu David
coltell de l’àngell de Déu. 22,Tit
colzes, e en le mà de l’egepcià era le
com lo meu treball prova per los jueus e
com en les altres coses me promoven,
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1Par Prol,82 deuria esser tingut per lur anamich
1Par 2,7
Achor, aquell qui envergonyí Yrrael
1Par 4,27
los linatges no cresqueren tant
1Par 5,1
nat de son pare Yrrael, mas per ço
1Par 6,15 Rahossadoch aquest anà en cativatge
1Par 6,32 Jerusalem, e adonchs estigueren axí
1Par 6,49
e a perdonar sobra Israel, axí
1Par 6,65
qui són apellades per nom axí
1Par 9,1
Israel fon entre si aperentat axí
1Par 9,30
E sobra los fills dels capallans,
1Par 10,4
-m’hien. E l’escuder, per ço
1Par 10,5
e lexà’s caure sobre ella. 5 E
1Par 10,7
alberch ensemps foren morts. 7 E,
1Par 10,8
e habitaren en ellas. 8 E,
1Par 10,13 le paraula de nostre Senyor, per ço
1Par 11,10
tot Ysrael per fer-lo regnar, axí
1Par 11,13
E ell era ab Daviu a part de munt,
1Par 12,8
havían faç de lleó e eren leugers
1Par 12,19
de Menessè se aplegaren a David
1Par 12,20 en gràcia de son senyor Saül. 20 E,
1Par 12,22
-li entrò que fo ab ten gran host
1Par 12,40 E encara aquells qui eren prop, axí
1Par 13,2
en las ciutats ab lurs deports. E,
1Par 13,4
la universitat: –Façam-ho axí
1Par 13,10
contra Asaà e matà-lo, per ço
1Par 13,11
devant Déu. 11 E fou irat David,
1Par 14,8
e Elizamà e Beelidà e Elfàlet. 8 E,
1Par 14,8
e raquariren David a batalla e,
1Par 14,11
mos anemichs en le mia mà axí
1Par 14,15
e vendràs contra Bataÿm. 15 E,
1Par 14,16
dels filisteus. 16 E féu David axí
1Par 15,13 ·m donà entendra envers ell, per ço
1Par 15,15
dels levitans l’arqua de Déu, axí
1Par 15,29
[*] tabals e ab òrguens [*]. 29 E
1Par 16,2
holocausts [*] devant Déu. 2 E,
1Par 16,37 amén, e laor a nostre Senyor». 37 E
1Par 16,40 l’holocaust contínuhament [*], axí
1Par 17,6
en tenda e en tabernaccla. 6 Aytant
1Par 17,9
no nodriran d’anganar-lo axí
1Par 17,11
[*] nostre Senyor. 11 E serà
1Par 17,13
mà no·s levarà de sobra ell, axí
1Par 17,19
Déu meu, conexs ton serf. 19 [*]
1Par 17,20
ne és altra Déu sinó tu, tot axí
1Par 17,21
nostres orelles. 21 E qui és aytal
1Par 17,21
anat per rembra lo seu poble, axí
1Par 17,23
[*] perdurablament, e fes axí
1Par 18,10
·l saludàs e que li fes gràcias,
1Par 19,2
amistança ab Anum, fill de Naàs,
1Par 19,8
aparallats a batalla. 8 E
1Par 19,15
a batalla, e fogiren per ell. 15 E

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

com yo ho esprova en convent dels frares.
com peccà en lo vot. 8 E lo fill de Etan
com los fills de Judà. 28 Habitaren en
com ensiutzà lo lit de son pare, fon
com nostre Senyor cativà Jerusalem e Judà
com éran acustumats en lur ofici. 33 E
com ho menà Moysès, misatge de Déu. 50
com dit és. 66 E la sort dels linatges
com és escrit en lo libre dels reys d’
com feien los letovaris de les pimentes.
com lo temia molt, no hu volch fer. E pres
com son scuder vahé açò que Saül era mort,
com veren tots los hòmens d’Israel qui
com vench l’endemà que la batalla fonch
com demanà consell a fatilera, 14 e no
com havia dit nostre Senyor Déu sobra
com los filisteus se ajustaren aquí an
com a cabirols sobre les muntanyes per
com vania ab los filisteus contra Saül a
com hach [*] a Sicialech, se gitaren
com host de Déu. 23 E aquests són los
com Isachar e Zabulon e Nabtalim, hi
com ells seran ajustats a nós, 3
com tu dius. Car molt los plagué aquesta
com mès ça mà sobra le arque; e morí aquí
com nostre Senyor havia mort Asaà, e
com hagueren oït los filisteus que David
com David ho sabé, axí a ells a l’
com a desportellament d’ayga. E per açò
com oyràs le veu de la tempesta que yo los
com li havia manat nostre Senyor, e farí
com nós no·l requerim segons dret. 14 E
com manà Moysès, segons lo manament de
com l’archa [*] de nostre senyor fou
com David hach esplagat de sacrificar los
com ell hach açò dit, ell lexà d’aquí
com és scrit en la ley de nostre Senyor,
com he anat ab Ysrael comaní a tots los
com los primers dies, 10 [*] que comaní
com seran complits tos dies per anar als
com l’he levada en aquell qui és estat
com a tu és vengut a plaer, has feta
com havem oït en les nostres orelles. 21 E
com lo teu poble d’Israel? No ha nenguna
com tu ést anat per rembra lo teu, e per
com has dit. 24 E sia cregut e crescut lo
com havia ferit Adorròer [*]. E encara li
com son pare en son temps me féu gràcia. E
com David ho sabé, tremès-hi Joab ab
com los fills d’Amon vaheren que Aram era
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1Par 20,1
20,Tit Capítol XX 1 Aprés d’açò,
1Par 20,5
del qual la sua lança era axí
1Par 21,8 nostro Senyor Déu: –Molt he peccat,
1Par 21,28
lo teu coltell en son foura. 28 E
1Par 22,11 casa de nostre Senyor ton Déu, axí
1Par 23,31
de les solemnitats, per nombra axí
1Par 24,5
sorts en aquells ab aquells, per ço
1Par 24,19
per vanir en la casa de Déu, axí
1Par 24,19
en poder de Aron, lur pare, axí
1Par 25,8
sorts per demanar axí als grans
1Par 26,6
de la casa de lur pare, per ço
1Par 26,10 Merarí, fon Zembrí lur cap, per ço
1Par 26,13
13 E gitaren sorts axí en lo poch
1Par 27,23
Senyor dix de créxer Ysrael axí
1Par 27,24 lo nombra de les paraules dels dies
1Par 28,2
de la host de Jerusalem. 2 E
1Par 28,7 meus manaments e los meus juýs axí
1Par 28,18
dels xerobins de or e de lurs ales
1Par 29,9
9 E alagrà’s lo poble, per ço
1Par 29,14
e loam lo nom de la tua laor. 14 E
1Par 29,15
som devant tu e axellats axí
1Par 13,12
Déu d’equell die avant, dient:
1Par 22,13
fer les sirmònies e los judicis que
1Par 28,21
los prínceps e tot lo poble al teu
1Par 17,6
6 Aytant com he anat ab Ysrael
1Par 17,10
com los primers dies, 10 [*] que
1Par Prol,25
hi treballà molt, e tot lo segle
1Par 19,17
e aparellà’s David contra Aram e
1Par Inc
són entenents). Prol,Expl Inc Ací
Par Prol,Inc
Par Prol,Inc lo Primer libre de Parelipèmenon.
1Par 1,10 E Chus engendrà Nimereod, e aquest
1Par 27,24
cel. 24 E Joab, lo fill de Saruià,
1Par 16,30
devant la sua faç tota la terra, e
1Par 16,30
lo palau de la sua santadat. 30 Sia
1Par 27,4
mes segon era Deday Atohera e se
1Par 27,4
era príncep e guiador sobra la
1Par 27,7
son fill, aprés d’ell, e la
1Par 27,8
era príncep Samut lo jeserà, e [*]
1Par 27,10
eren XXIIII M ª hòmens. 10 En la
1Par 27,12
eren XXIIII M hòmens. 12 En la
1Par 28,1
dels trips, los primers nats de les
1Par 4,10
e és la tua mà ab mi, e faràs
1Par 27,5
Johadà, lo [*] prevera, e en la sua
1Par 27,9
de Hiqués, lo racorbà, e en la sua
1Par 27,10
dels fills de Efraÿm, e en la sua
1Par 27,11
eren XXIIII M hòmens. 11 En la
1Par 27,11
del linatge de Sora, e en sa
1Par 27,12
del trip de Bengemín, e en sa
1Par 27,13 eren XXIIII M hòmens. 13 E en la
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com l’any fou passat, en lo temps que los
com un plagador de taler de drap. 6 E
com he feta aquesta cosa. Pas ara la
com viu David que nostre Senyor li havia
com ha perlat per tu nostre Senyor Déu. 12
com era en custuma sovent devant nostre
com eren prínceps [*] de Déu dels fills de
com era custuma en poder de Aron, lur
com li havia manat nostre Senyor Déu d’
com als pochs, mestres ab escolans. 9 E
com eren vasalls de host. 7 [*] e foren
com no era lo primer nat e son pare féucom en lo gran per casades de lurs pares
com les steles del cel. 24 E Joab, lo fill
com féu comtar lo rey David. 25 E sobra
com los hach ajustats, levà’s en peus e
com fa huy.” 8 »E ara, en presència de tot
com s’estenien sobra l’archa del
com havien vodat, car ab compliment
com qui som yo ni lo meu pobla que hajam
com nostros pares; e a forma de ombra són
«Com reculliré yo l’arque de Déu [*]?» 13
comanà nostre Senyor a Moysès sobra
comandament. 29,Tit Capítol XXVIIII 1 E
comaní a tots los jutges de Ysrael que
comaní jutges sobra lo meu poble d’
combat entre si ab aquestes tres
combaté’s ab ell. 18 E fugí Aram per
comença lo Primer libra del Parelipèmenon.
Comensa lo Primer libre de Parelipèmenon.
Comensa lo pròlech primer segons sent
comensà a esser hom fort en terra de
comensà a contar e no esplagà, cor
†comogam† lo món qui no·s mou. 31 Alégran
comoguda devant la sua faç tota la terra,
companya, e Mohelet era príncep e guiador
companya, e eren XXIIII M hòmens. 5 E lo
companya [*]. 8 Del V mes era príncep
companya [*]. 9 Del VI è mes era príncep
companya del VII èn mes era príncep Eles,
companya del VIIII è mes fon príncep
companyes qui servien lo rey e los
companyia de no destrovir-mi, yo faré
companyia eren XXIIII M hòmens. 6 Aquests
companyia eren XXIIII M ª hòmens. 10 En la
companyia eren XXIIII M hòmens. 11 En la
companyia del VIII èn mes era príncep
companyia eren XXIIII M hòmens. 12 En la
companyia eren XXIIII M hòmens. 13 E en la
companyia del X èn mes fon príncep Moharí
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1Par 27,13
del linatge de Gera, e en sa
1Par 27,14
eren XXIIII M hòmens. 14 En la
1Par 27,14
dels fills de Efraÿm, e en se
1Par 27,15
XII è mes, fill de Entiel, e en se
1Par 28,20
ne·t lexarà entrò que hages
1Par 29,9
per ço com havien vodat, car ab
1Par 12,38
e hòmens bé aperellats e ab cor
1Par 17,11 nostre Senyor. 11 E serà com seran
1Par 21,24
no és per mi comprat, mas yo ho
1Par 21,24
David a Eruau: –Axí no és per mi
1Par 21,4
sobra Joab fort, e axí Joab e anà
1Par 27,23
trip d’Israel. 23 E David no féu
1Par 21,2
als primers nats del poble: –[*] e
1Par 11,20
CCC que matà-na, e ell era en
1Par 9,28
E tanien totes les eynes [*], e per
1Par 21,2
entrò a Dan, e portats-me lo
1Par 21,17
Senyor: –Yo som aquell qui maní
1Par 27,24
de les paraules dels dies com féu
1Par 21,1
sobra Ysrael e temtà David que
1Par 21,6
[*]. 6 E Leví e Benyamín no foren
1Par 23,3
sacerdots e los levites. 3 E foren
1Par 4,22
Ber. 22 E Joatxim e los hòmens de
1Par 3,9
menys de aquells que hach de les
1Par 1,32
32 E los fills que engendrà Caturà,
1Par 1,33
Tots aquests isqueren de Caturà,
1Par 2,46
Mahon, pare de Getzur. 46 E Essà,
1Par 2,48
e Azà e Assafàaf. 48 E una altre
1Par 7,14
Asariel, que li infantà le sua
1Par 14,2
[*] per a bestir le casa. 2 E David
1Par Prol,58 apòstols e los avengelistes havien
1Par Prol,34 la exposició de Tehodosi, dóna a
1Par 17,18 més de honor? Tu, Senyor Déu meu,
1Par 29,13
13 Ara, Senyor Déu nostre, nos
1Par 16,8
sos germans aquests salms dient: 8
1Par 16,34
és vengut per jutyar la terra.» 34
1Par 5,20
en la batalla e Déu oý ells, cor se
1Par Prol,7 en les orelles dels hòmens e havien
1Par 22,13 Moysès sobra Ysrael. E esforse’t e
1Par Prol,87 e los boscatges dels noms, qui són
1Par 28,8
de tot Ysrael e de tota la
1Par 7,22 temps, e vengueren sos germans per
1Par 19,3
tu que David face amistança de
1Par 4,17
Gèrech e Mèrod e Ésser e Jalon. E
1Par 7,23
-lo. 23 E tornà ab se muller, e
1Par 10,13 nostre Senyor, per ço com demanà
1Par 14,10 de Rafaÿm. 10 E David demanà de
1Par 27,32
fets del rey David. 32 E [*] era
1Par 27,33
del rey. 33 E Arxitòfell era atrecí
1Par 12,19
a batalla, e no los ajudà, cor ab
1Par Prol,29
ço és a saber, que la un no hy
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companyia eren XXIIII M hòmens. 14 En la
companyia del XI mes fon príncep Baraàs de
companyia eren XXIIII M hòmens. 15 E fon
companyia eren XXIIII M hòmens. 16 E
complida tota la obra del servey de Déu.
compliment donaren a nostre Senyor; e [*]
complit, e vengueren en Hebron per fer
complits tos dies per anar als teus pares,
compraré ab planer argent, car yo no vull
comprat, mas yo ho compraré ab planer
comptar tot Ysrael, e vench en Jerusalem,
comptar lo trip de Levý de XX anys amunt,
comptats Ysrael, de Berzabe entrò a Dan, e
compte dels tres pus hondrats, 21 e
comta ho rabien [*], 29 cor eren stablats
comta, car saber-lo vull. 3 E dix Joab:
comtar lo pobla e yo són aquell qui he
comtar lo rey David. 25 E sobra los
comtàs lo poble. 2 E dix David a Joab e
comtats ab ells, e fon asbalaÿt Joab per
comtats tots los levites hom de XXX anys
Concelè e Joàs, Sarap, qui senyorayaven a
concopines, e Tamar era lur germane. 10 E
concupina de Abraam, fon lo primer Jambrà,
concupina de Abraam. 34 E Abraam engendrà
concupina de Caleff, infantà Aram e Massan
concupina de Càaff, que hach nom Micalí,
concupina, le grega; e encare li infantà
conech que nostre Senyor l’havia
coneguts los LXX entrepatredors [*]?
conèxer, ço és a saber, aquelles coses qui
conexs ton serf. 19 [*] com a tu és vengut
confesam a tu e loam lo nom de la tua
«Confessats nostre Senyor, e apellats lo
«Confessats a nostre Senyor, cor és bo e
confiaven en ell. 21 E cativaren lur
confirmade le fe de la novella esgleya,
conforte’t, e no·t temes ne hages pahor.
confusos per lo vici dels escrivans, qui
congregació de nostre Senyor e·n [*] vos
conhortar-lo. 23 E tornà ab se muller, e
conortar-ta de ton pare e diu que·t
consabé Miriarim e Ydeymay e Ysbè, pare de
consabé [*], e mès-li nom Baharià, cor
consell a fatilera, 14 e no requerí nostre
consell a nostre Senyor, dient: –Si yo pug
conseller e hom discret e escrivà; [*]
conseller del rey, e Elietar [*]. 34 E
consells dels caps dels filisteus lo’n
consentí e los altres aytentost consintens
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1Par 28,9
enserca nostre Senyor e tota
1Par Prol,30
hy consentí e los altres aytentost
1Par 27,16
lo trip de Rubèn era regidor e
1Par 18,9
de Emat, que David havia farida e
1Par 19,19 E vaeren los serfs de Adorrózer que
1Par 27,24
Joab, lo fill de Saruià, comensà a
Par Prol,14
e oblidades, en aquest libre se
Par Prol,13 libres dels Reys no són planament
1Par Prol,19 lur [*] los LXX enterpatradors, e
1Par 16,6
ab trompes, tots aquests sonaven
1Par 16,40
sobra l’altar de l’holocaust
1Par 5,11
Galaad. 11 E los fills de Gaad en
1Par 10,13
Saül per se colpa, cor ell peccà
1Par 12,19
a David com vania ab los filisteus
1Par 13,10
açò le ira de nostre Senyor vench
1Par 14,14
fé-los le volta desús, e vendràs
1Par 19,10
los jóvens de Ysrael aparellats en
1Par 19,11
e l’altra pobla donà a mà d’Isay
1Par 19,17
e vench a ells, e aparellà’s David
1Par 24,31
31 E encara ells gitaren sorts en
1Par 24,31
e dels levitans, lo cap patró en
1Par 27,24
entratant fo ira de nostre Senyor
1Par Prol,71
e responch ten solament dels
1Par Prol,28 IIII translacions demostrant per lo
1Par 5,26 E adonchs lo Déu de Ysrael scomoch
1Par 14,10
a nostre Senyor, dient: –Si yo pug
1Par Prol,83 lur anamich com yo ho esprova en
Par Prol,11 no podem dir, de les coses lexades,
1Par Prol,6
lo sermó letí los libres habraychs,
1Par Prol,53
vist ne orella oït, ne és puyat en
1Par 4,14 fon pare de Joab, senyor de Joaxim,
1Par 4,40
abundada e ampla e posada en pau,
1Par 4,41
e habitaren aquí en loch de ells,
1Par 5,9
del desert del flum de Eufrates,
1Par 5,20
e tots aquells qui eren ab ells,
1Par 5,20
en la batalla e Déu oý ells,
1Par 7,4 hòmens aparentats a host XXXVI M ª,
1Par 7,21
hòmens de Gad, nats de la terra,
1Par 7,23
[*], e mès-li nom Baharià,
1Par 9,26
en l’altre per star ab aquests, 26
1Par 9,29
[*], e per comta ho rabien [*], 29
1Par 9,33
eren lecenciats per les cambres,
1Par 10,4
te spaze e trespace’n lo meu cors,
1Par 10,13 jorns. 13 E morí Saül per se colpa,
1Par 11,4
Ysrael en Jerusalem, ço és, Gebús,
1Par 11,19 yo bega la sanch d’equests hòmens,
1Par 11,19 hòmens, cor yo beuria le lur ànima,
1Par 12,17
aydar-li, ne si eren ab ell d’un
1Par 12,19
Saül a batalla, e no los ajudà,
1Par 12,38 guerra e hòmens bé aperellats e ab
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consiència en totes cogitacions entén. E
consintens en si matex raprès; mas, ço qui
cònsol [*] Safaries, fill de Mahachà; 17 e
consumada tota la host de Adorròer, rey de
consumats eren per Ysrael; féran pau ab
contar e no esplagà, cor entratant fo ira
contenen en suma. Prol,Inc Terç pròlech
contengudes e són lexades e oblidades, en
Contestinoble entrò Entihoxa loen e tenen
contínuament devant de la covinensa de
contínuhament [*], axí com és scrit en la
contra ells en le terra de Basan entrò a
contra nostre Senyor, no guardà le paraula
contra Saül a batalla, e no los ajudà, cor
contra Asaà e matà-lo, per ço com mès ça
contra Bataÿm. 15 E, com oyràs le veu de
contra Aram, 11 e l’altra pobla donà a mà
contra los fills d’Amon. 12 E dix Johab a
contra Aram e combaté’s ab ell. 18 E fugí
contra de lurs germans, fills de Aaron,
contra son germà, lo manor. 25,Tit Capítol
contra Ysrael e no puyà lo nombra de les
contradients, qui ab dents de cha me
contrari sertes paraules, ço és a saber,
contre ells l’esperit de Pul, rey de
contre los filisteus, donar-los-has en
convent dels frares. E ço que yo he
cor aquelles coses que en la Lig e en los
cor ço qui una vegada era enflamat en les
cor de home, aquelles cozes que Déu ha
cor †Lehoadis† éran. 15 E los fills de
cor †en Carmello† habitaven entigament. 41
cor aquí havien pastures a llurs ovelles.
cor lo lur bestiar los cresqué en la terra
cor a Déu cridaren en la batalla e Déu oý
cor se confiaven en ell. 21 E cativaren
cor hagueren moltes mullers e molts
cor devallaren a pendra lur bestiar. 22 E
cor ab mal era ab son alberch, 24 e se
cor ab lealtat eren los quatre portés e
cor eren stablats sobre les eynes del
cor de dia e de nit eren sobra ells
cor si vanien los no circuncisos escarnir
cor ell peccà contra nostre Senyor, no
cor aquí habitaven los gebuseus. 5 E
cor yo beuria le lur ànima, cor en paril
cor en paril de lur ànima le han aportada.
cor ensemps, o si eren venguts per trayrcor ab consells dels caps dels filisteus
cor complit, e vengueren en Hebron per fer
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1Par 12,38
eren romasos de Ysrael havien en
1Par 12,39
aquí tres dies menyant e bavent,
1Par 13,9
e ratenir-le, que no caygués,
1Par 14,2
endressat a esser rey sobra Ysrael,
1Par 14,15
Betaÿm, adonchs axiràs a batalla,
1Par 15,2
la arque de Déu, sinó los levitans,
1Par 15,13
allà [*] he aperellat loch, 13
1Par 15,22
trompava e amanave los altres,
1Par 15,29
e rient, e menyspresà-lo en son
1Par 16,10
-vos e alégran-se los pobles, lo
1Par 16,25
los pobles les sues maravellas, 25
1Par 16,33
[*] per la faç de nostre Senyor,
1Par 16,34
34 «Confessats a nostre Senyor,
1Par 17,2
a David: –Fes tot ço que has en ton
1Par 17,5
Tu no bastiràs casa en què habit, 5
1Par 17,27
sobra ton serf aquest bé, 27
1Par 17,27
serf, e que sia tostemps devant tu,
1Par 19,5
que no li vinguecen davant,
1Par 21,13
yo en les mans de nostre Senyor,
1Par 21,30
anar devant ell per raquerir Déu,
1Par 22,4
4 e fusts de sedra sens nombra,
1Par 22,9
de tots sos anamichs entorn d’ell,
1Par 22,19 seu pobla. 19 Ara donats lo vostro
1Par 26,5
e Zamar lo VII, e Papulcay lo VIII;
1Par 27,23 lo trip de Levý de XX anys amunt,
1Par 27,24
comensà a contar e no esplagà,
1Par 28,2
de bastir casa de rapòs en lo meu
1Par 28,4
la casa d’Israel enpertostemps,
1Par 28,9
ton pare e servex aquell de tot ton
1Par 28,9
e de tota ta ànima volenterosament,
1Par 29,1
fadrí tendre e la obra és de gran,
1Par 29,3
e en voluntat en la casa de Déu,
1Par 29,16
multitud qui han endressat lur
1Par 29,17 alets. Yo amb la humilitat del meu
1Par 29,18
e aytals són les cogitacions del
1Par 29,18
donchs tu, Senyor, endressa lur
1Par Prol,10 afermat e nostre scilenci aprovàs.
1Par 17,25
en lo teu esguordament. 25
1Par 23,25 la casa de Déu de XX anys ensús. 25
1Par 23,27
de les eynes per son servey. 27
1Par 29,11
la laor e lo venciment e la honor.
1Par 29,14 hajam tenguda força de vodar axí?
1Par 29,15 tot e de la tua mà havem donat. 15
1Par 29,17
E yo sé, Déu meu, que tu tries lo
1Par 28,9 ànima volenterosament, cor tots los
1Par 9,19
de la casa de son pare. E los
1Par 9,19
fills de Leví. 19 E Salum, fill de
1Par 26,1
dels coritans Masabonias, fill de
1Par 1,35
Rauell e Gehús e Johavilam e
1Par 6,23
fill de aquell, e Asur fon fill †de
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cor de fer regnar David. 39 E stegueren
cor lurs germans los ho havien aparellat.
cor la vadella allenegà e moch-se. 10
cor molt era levat en alt son regna per lo
cor Déu axirà devant tu per farir la host
cor ells alegí nostre Senyor que aportacen
cor Déu en la primeria no·m donà entendra
cor era discret. 23 E Baraxies e Canà,
cor. 16,Tit Capítol XVI 1 E portaren l’
cor dels obtants en nostre Senyor. 11
cor gran és nostre Senyor, e molt loat, e
cor és vengut per jutyar la terra.» 34
cor és bo e enpertostemps és la sua
cor, car nostra Senyor és ab tu. 3 E en
cor no he habitat en casa del dia ensà que
cor tu ést e has volguda banayr la casa de
cor tu, Senyor Déu meu, l’has benaÿt
cor molt éran estats enverguoyits [*]:
cor moltes són les sues misericòrdias, que
cor era torbat per lo coltell de l’àngell
cor los tirienchs e sidonienchs havían
cor Salamó haurà nom. Pau e repòs donaré a
cor a damanar a nostre Senyor Déu vostra,
cor Déu lo havia banaÿt. 6 E a Samaÿas,
cor nostro Senyor dix de créxer Ysrael axí
cor entratant fo ira de nostre Senyor
cor a la archa de la covinensa de nostre
cor Judà ha alagit per senyor e de la casa
cor e de tota ta ànima volenterosament,
cor tots los coratges enserca nostre
cor no és de hom lo palau, car de nostre
cor encara he tresor de or e d’argent que
cor a bastir aquesta casa en lo nom de la
cor he vodades totes aquestes coses. E ara
cor del teu pobla; donchs tu, Senyor,
cor [*]. 19 [*] sencer de gordar los teus
Cor, segons les varietats dels regnes,
Cor tu, Déu meu, has revalat a la orella
Cor David dix: –Raposarà segons dix nostre
Cor segons les paraules de David, lo
Cor tot ço qui és en lo cel e en la terra,
Cor de tu és tot e de la tua mà havem
Cor palagrins som devant tu e axellats axí
coratge dels dreturés e dels teus alets.
coratges enserca nostre Senyor e tota
coraytans eren sobra lo servey de obra
Coré, fill de Abiasab, fill de Corè, e sos
Coré, dels fills de Asaf. 2 E dels fills
Corè. 36 E los fills de Elifans foren
Corè†, 24 e Càad fill de aquell, e Huriel

58

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 9,19
de Coré, fill de Abiasab, fill de
1Par 26,1
les partides dels portés foren dels
1Par 20,2
endarroquà-la. 2 E David pres la
1Par 9,16
Asuà, fill de Alcanà, qui estava al
1Par 9,25
25 E lurs germans eren en los
1Par 16,21 sofarí que negun hom vos nogués e
1Par Prol,80 explanació dels LXX entrepatredors,
1Par Prol,12
entiga e germana nostra sia
1Par 10,4
o te spaze e trespace’n lo meu
1Par 10,12
e anaren allà, e portaren-se lo
1Par 12,33 foren L M ª. Aquests no eren de dos
1Par 10,12
portaren-se lo cors de Saül e los
1Par 6,56
emperò el camp de la ciutat e sos
1Par 6,57
en Hebron, e en Alumpnà e sos
1Par 17,1
archa de nostre Senyor està desots
1Par Prol,8
le fe de la novella esgleya, justa
1Par Prol,15
vera cose, o que sia feta novella
1Par Prol,40
lig en les lurs esglésies, la qual
1Par 11,19
plàcia a Déu que yo face aquesta
1Par 13,4
dius. Car molt los plagué aquesta
1Par 21,8
he peccat, com he feta aquesta
1Par 22,5
en totes les terres, per la qual
1Par Prol,14
e de molts és jutyat, què sia vera
Par Prol,11
de ço que no podem dir, de les
Par Prol,11
de les coses lexades, cor aquelles
1Par Prol,34 a conèxer, ço és a saber, aquelles
1Par Prol,51 de entrepretar, mostrant aquelles
1Par Prol,56
aquells qui l’amen», e les altres
1Par Prol,70
aximpli. Yo parlé aquestes
1Par Prol,75
acusadors [*], com en les altres
1Par Prol,77
axí si virtut e vici no sia en les
1Par 21,10
qualcosa tu vulles d’aquestes tres
1Par 24,6
que pertenyia a Itamar e aquestes
1Par 26,32
lo trip mig de Manassè, en totes
1Par 28,21
sert e savi per fer totes aquestes
1Par 29,17 meu cor he vodades totes aquestes
1Par Prol,36 dites [*]. Donches si als altres no
1Par 11,3
de Israel en Hebron al rey. E feren
1Par 15,25
per fer puyar l’archa de la
1Par 16,6
sonaven contínuament devant de la
1Par 28,2
en lo meu cor a la archa de la
1Par Prol,54 és puyat en cor de home, aquelles
1Par 17,24
e fes axí com has dit. 24 E sia
1Par 18,4
M ª cavallers e XX M ª pahons, e
1Par 21,26
ab foch qui davellà del cel e
1Par 14,12 lurs déus e David manà que hom los
1Par 14,12 manà que hom los cremàs, e foren
1Par 17,24
axí com has dit. 24 E sia cregut e
1Par 28,15
e lo pes del canalobra [*] e de ses
1Par 9,31
lealtat que fos sobra le obra dels
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Corè, e sos germans de la casa de son
coritans Masabonias, fill de Coré, dels
corona del cap de lur rey e trobà que
corral de Notafacents. 17 E los portés
corrals per venir a cap de VII dies aprés
corregí per los reys: 22 “No toquets los
corregide e esmanade, de lenguatge grech,
corrumpuda e forsada, tu cuydes que sia
cors, cor si vanien los no circuncisos
cors de Saül e los corsos de sos fills, e
cors ne de dues cares. 34 Dels fills de
corsos de sos fills, e portaren-los-se
cortills donaren a Caleff, fill de
cortills, e Jatir e Escomea e sos deports,
cortines. 2 E dix Anathan a David: –Fes
cosa era que fos afermat e nostre scilenci
cosa sobra vella per escarnir los jueus.
cosa no saberen los LXX enterpatredors, e
cosa, que yo bega la sanch d’equests
cosa. 5 E ajustà David tot lo poble d’
cosa. Pas ara la fallonia de ton servent,
cosa yo lo hy aparallaré. E aparallà David
cose, o que sia feta novella cosa sobra
coses lexades, cor aquelles coses que en
coses que en la Lig e en los libres dels
coses qui menys éran stades dites [*].
coses de l’Avengeli, là on diu [*]: «E
coses semblants d’equestes esser trobades
coses per paraula dels entichs e responch
coses me promoven, despux raproven, axí si
coses, mas que sia mudada ab lo actor e ab
coses [*].” 11 [*] 12 –[*] “[*] o tres
coses pertenyens als fills d’aquells. 7 E
coses de nostre Senyor e·n la casa del
coses, e encare has tots los prínceps e
coses. E ara lo teu pobla, qui ací és, [*]
covenia de tenir ço que una vegada havien
covinensa ab Daviu en Hebron devant nostre
covinensa de nostre Senyor Déu [*]. 26 [*]
covinensa de nostre Senyor. 7 E aquell dia
covinensa de nostre Senyor Déu e a
cozes que Déu ha aperallades en aquells
cregut e crescut lo teu nom enpertostemps
cremà David totes les carretas, sinó C. 5
cremà l’holocaust. 27 E dix nostro Senyor
cremàs, e foren cremats. 13 Encara altra
cremats. 13 Encara altra vegada los
crescut lo teu nom enpertostemps dient:
cresolas [*]. 16 E donà-li or a pes a
crespells. 32 E dels fills de Caat, de
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1Par 23,29
les fogaces primes alizes, e dels
1Par 5,9
de Eufrates, cor lo lur bestiar los
1Par 4,27
infants e tots los linatges no
1Par 4,38
e en le casa de lurs pares;
1Par Prol,62 Avengeli segons sent Johan: «Qui
1Par 4,10
–Si tu, Senyor, me benaeys e
1Par 27,23
amunt, cor nostro Senyor dix de
1Par 11,9 la ciutat de Daviu. 9 On més anave,
1Par 4,10
ab dolor, haurà nom axí. 10 E
1Par 5,20
aquells qui eren ab ells, cor a Déu
1Par 28,12
de nostre Senyor e de totes les
1Par 28,11
sues cambres dobles e la casa del
1Par 12,6
e Sariel e Jàser e Labusan de
1Par 27,11 del VIII èn mes era príncep Zibaray
1Par 4,4
lo pare de Gadad, e Éther, pare de
1Par 26,10
e eren XVIII. 10 E los fills de
1Par 26,11
quart; tots los fills e germans de
1Par 1,45
fill de Sara, e regnà aprés per ell
1Par 1,46
de terra de Temman. 46 E morí
1Par 16,17
17 E féu-lo estar ab Jacob en
1Par 23,31
per nombra axí com era en
1Par 24,19
en la casa de Déu, axí com era
1Par 29,19
e los teus testimonis e las tues
1Par Prol,43
en letí ne per què·s cuyden n·és
1Par Prol,43
mia relació en letí ne per què·s
1Par Prol,13 nostra sia corrumpuda e forsada, tu
1Par 19,3
de Amon a lur senyor Anum: –E
1Par 12,8
a cabirols sobre les muntanyes per
1Par 11,16
davesa, e la host dels filisteus se
1Par 15,10
Eliel [*] 10 [*] e sos germans
1Par 12,37
de host e de batalla, hòmens bons
1Par 15,5
era lur príncep, e sos germans,
1Par 15,7
lur príncep [*] e sos germans eren
1Par 4,42 Simeon e anaren en lo munt de Saÿr
1Par Prol,56 amen», e les altres coses semblants
1Par Prol,63
que diu le Escriptura, del ventre
1Par Prol,63
ventre d’equella maneran fluvis
1Par 1,11
hom fort en terra de Agipta. 11 E
1Par 1,12
[*] 12 [*] e los casaluytans, e
1Par 2,18
18 Camel, fill de Esrom, engendrà
1Par 2,31
Sàled sens infants. 31 E los fills
1Par 4,4
foren fills de Hur, primerament nat
1Par 5,17
Judà, e en temps de Geroboam, rey
1Par 5,22
e hòmens catius C M ª, 22 menys
1Par 6,44
E Ethan, fill de Guisí, fill
1Par 6,61
Caat qui foren romasos, del linatge
1Par 7,20
foren Sutalla e Bèred, son fill
1Par 7,20
son fill d’equell, e Tàhat, fill
1Par 7,20
fill d’equell, e Talade, fill
1Par 7,20
fill d’equell, e Talam, fill
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crespells, e de tota mesura e de tot
cresqué en la terra de Galaad. 10 En lo
cresqueren tant com los fills de Judà. 28
cresqueren molt. 39 E anaren a la entrada
creu en mi, segons que diu le Escriptura,
crex lo meu terma, e és la tua mà ab mi, e
créxer Ysrael axí com les steles del cel.
crexia en valor, e nostre Senyor Déu de
cridà Jabés lo Déus de Ysrael: –Si tu,
cridaren en la batalla e Déu oý ells, cor
cubertas e cambres tot entorn dels tresors
cubertís. 12 E la forma de tot ço qui era
Curaytans, 7 e Johelà e Salbadià, fill de
Cursarí, del linatge de Sora, e en sa
Cussí; e aquests dos foren fills de Hur,
Cussí, dels fills de Merarí, fon Zembrí
Cussí eren XIII. 12 E aquestes eren les
Cussim, de terra de Temman. 46 E morí
Cussum, e regnà aprés ell Adab, fill de
custuma, en Ysrael en testament de
custuma sovent devant nostre Senyor. 32 E
custuma en poder de Aron, lur pare, axí
custumes, de fer-ho tot e de bastir lo
cuydaren que [*] la mia traslació sia
cuyden n·és cuydaren que [*] la mia
cuydes que sia nostra voluntat e de molts
cuydes tu que David face amistança de
cuyta. 9 E Ésser era lur cap primer e
cuytà e vench en Batlem. 17 E desijà Daviu
C XII. 11 E David apellà Sadoch e Abiatà,
C XX M ª. 38 Tots aquests eren hòmens d’
C XXV. 6 Dels fills de Merarí e Asayà [*]
C XXX. 8 E dels fills de Elisafan [*] 9
d hòmens a batalla. E Narià e Rafayà e
d’equestes esser trobades en los libres
d’equella maneran fluvis d’aygua viva.»
d’aygua viva.» Hoch, i és escrit [*] que
d’ell isqueren los luhotrans e los
d’aquests eixiren los felisteus e los
d’Asubà, sa muller, Gerichó. Aquests són
d’Epahim foren Jassey, e lo fill de
d’Efrata e pare de Baslem. 5 E Assur,
d’Israel, 18 ço és a saber, los fills de
d’equells qui eren morts en la batalla,
d’Abdí, fill de Mauch, 45 [*] fill de
d’equell trip hagueren X ciutats en sort
d’equell, e Tàhat, fill d’equell, e
d’equell, e Talade, fill d’equell, e
d’equell, e Talam, fill d’equell, 21 e
d’equell, 21 e Sebet, fill d’equell, [*]
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1Par 7,21
fill d’equell, 21 e Sebet, fill
1Par 7,25
sos fills, e Ràsep e Talaha foren
1Par 7,25
e Talaha foren d’equell, e Thaha
1Par 7,26
e Thaha d’aquell, 26 e Leadan
1Par 8,37
engendrà Banbanà, e Rafà fo fill
1Par 8,37
fill d’equell, e Alatzaà fon fill
1Par 8,37
fill d’equell, e Alasael fon fill
1Par 8,40
hòmens forts de batalla tirant bé
1Par 9,1
com és escrit en lo libre dels reys
1Par 10,1
ab Ysrael, e fogien los hòmens
1Par 10,7
7 E, com veren tots los hòmens
1Par 11,1
XI 1E ajustaren-se tot lo poble
1Par 11,2 dix: “Tu seràs pastor del meu poble
1Par 11,3
Senyor e untaren-lo rey sobra
1Par 11,13
an batalla en lo camp qui era ple
1Par 11,14
Senyor de gran salvació lo poble
1Par 11,19 aquesta cosa, que yo bega la sanch
1Par 11,22 Banayà, fill de Johadà, homa valent
1Par 11,26 son oÿdor. 26 E los hòmens vasalls
1Par 12,3
de Saül, e de Bengemín. 3 E lo cap
1Par 12,8 ab David Amassat e Madabat, hòmens
1Par 12,17
per aydar-li, ne si eren ab ell
1Par 12,38 XX M ª. 38 Tots aquests eren hòmens
1Par 13,5
cosa. 5 E ajustà David tot lo poble
1Par 13,12
dia present. 12 E David temé Déu
1Par 14,2
levat en alt son regna per lo poble
1Par 14,11 le mia mà axí com a desportellament
1Par 15,14
l’arque de nostro Senyor Déu
1Par 15,19 eren Aman e Asap e Athan ab sembes
1Par 15,25 la archa. 25 E David e los pròmens
1Par 16,5
quint [*] ab esturments de tabals e
1Par 16,20
que paríets palagrins, 20 anant
1Par 16,36 laor. 36 Benaÿts nostre Senyor Déu
1Par 16,37
37 E com ell hach açò dit, ell lexà
1Par 17,7
que sies senyor sobra lo meu pobla
1Par 17,9
més, ne fills de falcia no nodriran
1Par 17,10
comaní jutges sobra lo meu poble
1Par 17,21
21 E qui és aytal com lo teu poble
1Par 17,22
que has rasamut de Agipta. 22 E
1Par 17,22
aquí avant prenguist lo teu poble
1Par 17,24
Senyor Déu Sabaot, Déu és stat
1Par 18,7
loch on anà. 7 E pres les vergues
1Par 18,10
[*]. E encara li tremès vaxella
1Par 18,10
E encara li tremès vaxella d’aur e
1Par 18,10
tremès vaxella d’aur e d’argent e
1Par 18,16
[*] salmanador. 16 E Sadoch, fill
1Par 19,2
de David en la terra dels fills
1Par 19,6
vendrets. 6 E veren los fills
1Par 19,6
de Amon, letres e bé M quintars
1Par 19,7
-se davant Mahabà. E los fills
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d’equell, [*] e Àsser e Elet. E materend’equell, e Thaha d’aquell, 26 e Leadan
d’aquell, 26 e Leadan d’equell [*] 27
d’equell [*] 27 [*]. 28 E lurs haretats e
d’equell, e Alatzaà fon fill d’equell, e
d’equell, e Alasael fon fill d’equell.
d’equell. 38 E Asael hach VI fills qui
d’arcs e multiplicaren en infants e
d’Israel e de Judà, e fóran cativats en
d’Israel per los felisteus e caygueren
d’Israel qui eren en lo pla que mort era
d’Israel en Hebron, dient a Daviu: –Vet
d’Israel e tu·n seràs senyor.” 3 E
d’Israel, segons le paraula de nostre
d’ordi, e lo poble fugí dels filisteus;
d’Israel. 15 E devallaren tres dels XXX
d’equests hòmens, cor yo beuria le lur
d’armes e de grans fets, de Cabseel, farí
d’armes éran: Azael, germà de Joab, e
d’ells era Achsiàtzar e Joàs, fill de
d’armes, hòmens de batalla e de host,
d’un cor ensemps, o si eren venguts per
d’armes e de guerra e hòmens bé
d’Israel, de Sicoch [*] entrò a le
d’equell die avant, dient: «Com reculliré
d’Israel. 3 E après David més mullers en
d’ayga. E per açò mès an aquell loch
d’Israel, 15 e aportaren los dels
d’aram per mils cantar, 20 e Zacaries e
d’Israel e los prínceps dels millenars
d’òrguens, e Asap ab sembes. 6 E Banaÿas
d’una gent en altra [*]. 21 E Déu en
d’Israel del segla dels setgles
d’aquí avant l’archa del testament de
d’Israel. 8 [*] 9 E rasinglar-l’he e
d’anganar-lo axí com los primers dies,
d’Israel. E humiliaré tots los teus
d’Israel? No ha nenguna gent en la terra
d’aquí avant prenguist lo teu poble d’
d’Israel per asser poble teu
d’Israel”, e la casa de David, ton serf,
d’or que havien los serfs de Adoràtzer e
d’aur e d’argent e d’aram. 11 E David
d’argent e d’aram. 11 E David pres
d’aram. 11 E David pres aquesta vaxella e
d’Eitub, e Aximàlech, fill de Abiatar,
d’Amon, a Anum per aconortar-lo. E
d’Amon que havían envergonyits los
d’argent per soldayar Aram e Naraymè e
d’Amon se ajustaren de lurs ciutats e
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1Par 19,9
sua host. 9 E axiren-hi los fills
1Par 19,11 Aram, 11 e l’altra pobla donà a mà
1Par 19,11
donà a mà d’Isay contra los fills
1Par 19,12
’m, e si pus forts són los fills
1Par 19,15
fogiren per ell. 15 E com los fills
1Par 19,19 no volgueren ajudar Aram als fills
1Par 20,1 d’Amon. 20,Tit Capítol XX 1 Aprés
1Par 20,1
e destroví tota la terra dels fills
1Par 20,2
rey e trobà que pesava un quintar
1Par 20,3
totes les altres ciutats dels fills
1Par 21,5 tots los hòmens de Ysrael dafanents
1Par 21,10
que prengues qualcosa tu vulles
1Par 21,25 E donà David a Aruau [*] DC peces
1Par 22,2
tots los palagrins de la terra
1Par 22,6
bastís la casa de nostre Senyor Déu
1Par 22,9
-l’he de tots sos anamichs entorn
1Par 22,14
a nostro Senyor C M ª quintàs
1Par 22,14
quintàs d’or e tres M ª quintars
1Par 22,16
e hòmens savis en obrar, 16
1Par 23,4 per nombra XXXVII M ª. 4 E havien
1Par 24,2
e Abiüd devant lur pare, menys
1Par 24,6
que pertenyia a Aleatzar e altra
1Par 24,6
aquestes coses pertenyens als fills
1Par 24,19
li havia manat nostre Senyor Déu
1Par 25,6
Déu ab sembes e ab tabals e ab so
1Par 26,25 [*] 24 [*] 25 [*] Rahabies, e Geram
1Par 26,31 David e foren trobats dels hòmens
1Par 27,1
dels sentanars e dels millenars, e
1Par 27,7
Joal, e Sabadies, son fill, aprés
1Par 27,22
foren los prínceps de cascun trip
1Par 27,34
del rey, e Elietar [*]. 34 E aprés
1Par 28,4 escampada.” 4 »E nostre Senyor Déu
1Par 28,4
pare per esser rey sobra la casa
1Par 28,14
nostre Senyor, 14 de cascun ofici
1Par 28,14
14 de cascun ofici d’or a pes e
1Par 28,16
-li or a pes a obs de la taula [*]
1Par 28,17
17 e les candeles e los bacins [*]
1Par 28,17 a pes de cascun bací, e dels bacins
1Par 29,2
eynes de or e argent a les eynas
1Par 29,2
eynas d’argent e aram a les eynas
1Par 29,3
Déu, cor encara he tresor de or e
1Par 29,4
4 ço és, tres mília quintars
1Par 29,4
d’or de Ofir e VII mília quintars
1Par 29,4
les parets de les cases de launes
1Par 29,4
de les cases de launes d’or e
1Par 29,5
d’or e d’argent. 5 [*] e aquellas
1Par 29,7
casa de Déu [*], X mília drachmes
1Par 29,10 e dix: –Beneÿt sies tu, Senyor, Déu
1Par 12,37
aparellats a guerra XXXX M ª. 37
1Par 6,36
fill de Altarà, fill de Joel, fill
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d’Amon e aparellaren-se a batalla a la
d’Isay contra los fills d’Amon. 12 E dix
d’Amon. 12 E dix Johab a son germà: –Si
d’Amon que tu, yo t’ajudaré. 13 E sforce
d’Amon vaheren que Aram era fogit,
d’Amon. 20,Tit Capítol XX 1 Aprés d’açò,
d’açò, com l’any fou passat, en lo temps
d’Amon. E asetyà Rabà, e David estava en
d’or e havia-hy pedres prasioses, e fon
d’Amon. E despuxes tornà-ce’n David ab
d’armes [*] CCCC M ª e LXXXIII hòmens
d’aquestes tres coses [*].” 11 [*] 12
d’aur. 26 E bastí aquí altar a nostra
d’Israel, qui focen picapedrés, qui
d’Israel. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre mi la
d’ell, cor Salamó haurà nom. Pau e repòs
d’or e tres M ª quintars d’argent e aram
d’argent e aram e ferra, sens pes e sens
d’argent e aur e aram e ferra sens
d’equests XXIIII M ª ordonats al servey
d’infants, e adonchs foren ordonats en
d’açò que pertenyia a Itamar e aquestes
d’aquells. 7 E axí la primera sort a
d’Israel. 20 E los fills de Leví, los
d’òrguens en lo servey de la casa de
d’equest, Sicrí de aquest [*]. 26 Salomur
d’hosts en Janner Galaad. 32 [*] germans
d’equells qui servien lo rey en diversos
d’ell, e la companya [*]. 8 Del V mes era
d’Israel. 23 E David no féu comptar lo
d’ell era Joyadà, fill de Banaÿas, [*]. E
d’Israel ha elet a mi més que nengú de la
d’Israel enpertostemps, cor Judà ha
d’or a pes e d’argent a pes de cascun
d’argent a pes de cascun ofici, 15 e lo
d’argent, 17 e les candeles e los bacins
d’or [*] a pes de cascun bací, e dels
d’argent a pes de cascun bací, 18 e a l’
d’argent e aram a les eynas d’aram e
d’aram e ferro a les eynes de ferro e
d’argent que donaré a la casa del meu
d’or de Ofir e VII mília quintars d’
d’argent esmarat per enblanquir les
d’or e d’argent. 5 [*] e aquellas d’
d’argent. 5 [*] e aquellas d’argent per
d’argent per fer tota obra per mà de
d’argent e [*] XVIII mília quintàs de [*]
d’Israel, nostro [*] en tostemps e
D’equells de part de Jordà, de Rubèn e de
da Azaries, fill de Seff, 37 fill de
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e Josà, germà de Risí, 46 e Aliel,
nostre Senyor en l’altar qui era
has revalat a la orella de ton serf
de David. E adonchs Anum, rey
per Ysrael. E matà David de aquells
XXIIII M ª ordonats al servey
eynes de ferro e fusts a les eynas
e en la tua mà [*] és de esforsar e
Senyor e que·ls holocausts focen
part de la vostra heratat.” 19 Que
17 e la XXI a Gamuel, e la XXII ª a
E los fills de Romà foren Sàbaa e
E foren tots los hòmens de Ysrael
déu, e lo cap ficaren en le casa de
19 Foren los fills de Zamidà
Aliasip e Palayà e Acap e Jornam e
19 Ara donats lo vostro cor a
ses generacions payroals; e foren
Leví e Judà e Ysachar e Zabulon 2 e
XXXVII M ª. 35 E dels fills de
comptats Ysrael, de Berzabe entrò a
fill de Abner; 22 e del trip de
Avinóham le ismaelita, e lo segon
17 E desijà Daviu e dix: –Qui·m
nostre Senyor: –Puge, que yo·ls te
li sia bo a sos ulls, vet que yo·t
lenya [*] al sacrifici; tot t’ho
carretas, sinó C. 5 E vench Aram
Joab que la batalla li era davant e
portans escuts e lances e trahents
los dos primers prínceps de Moab, e
a David. 16 E vench David e estech
los misatges que no li vinguecen
poble. E vengueren e posaren-se
10 E viu Joab que la batalla li era
ell e lo poble qui era ab ell,
“Molta sanch has escampada [*]
del trip de Leví, devant lo rey e
nostre Senyor e respòs ab foch qui
pla de Rafim, 16 e Daviu fogí en la
són las ciutats en què regnà
aquell. 31 Aquests són aquells que
el terç no hy vench, e mès-lo
Capítol XII 1 Aquests vengueren a
8 Del trip de Gad se apertaven ab
Bengemín e Judà entrò al Mefar, a
al Mefar, a David. 17 E axí-los
cap dels XXX, e dix: –Amb tu,
nostre Senyor te ajuda, ton Déu. E
del trip de Menessè se aplegaren a
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da Manim, e Saribay e Josabà, fills de
da Gabaon, 40 per santificar holocaust a
da bastir-li casa, per açò, Senyor, ha
da Amon, tramès, i els fills de Amon,
da Aram VII M ª carretes e XL M ª pahons,
da Déu, e [*] jutges hi havia VI M ª, 5 e
da fusts e pedres de carboncles e de
da axalzar a tots. 13 Ara, Senyor Déu
dabades. 25 E donà David a Aruau [*] DC
dabans éreu de poch nombra e ten pochs que
Dabies, 18 e la XXIII a Macies. 19 Açò és
Dadan. 10 E Chus engendrà Nimereod, e
dafanents d’armes [*] CCCC M ª e LXXXIII
Dagon. 11 E oÿren los hòmens de
Daham e Sèmsem e Alaquí e Abimam. 20 E los
Dalayà e Nahan, qui foren VII. 4,Tit
damanar a nostre Senyor Déu vostra, e
damanats en l’ayn XXXX de David e foren
Dan e Josep e Bengemín e Naptalim, Gad e
Dan, aparellats a batalla, XXVII M ª. 36 E
Dan, e portats-me lo comta, car saberDan, Azaries, fill de Johatan. Aquests
Daniel, lo qual hach de Abigal de Carmell,
darà a beura de la aygua qui és al portal
daré en te mà. 11 E puyaren en
daré los meus bous a fer holocaust e les
daré. 24 E dix lo rey David a Eruau: –Axí
Darmasach per ajudar Adaratzey, rey de
darrera, e alegí de tots los jóvens de
darts, e asperts de batalla, e trobarendavallà [*]. 23 E matà lo agepcià, homa de
davant nostre Senyor, e dix: –Qui som yo,
davant, cor molt éran estats enverguoyits
davant Mahabà. E los fills d’Amon se
davant e darrera, e alegí de tots los
davant Aram a batalla, e fogiren per ell.
davant mi. 9 Tu hauràs un fill qui serà
davant los prínceps e devant Sadoch, [*]
davellà del cel e cremà l’holocaust. 27 E
davesa, e la host dels filisteus se cuytà
David. 32 E los pobles foren Hetham e Haÿm
David féu star sobre [*] la casa de nostre
David sobra son oÿdor. 26 E los hòmens
David en Sichalech, dementra que era
David Amassat e Madabat, hòmens d’armes,
David. 17 E axí-los David a carrera e
David a carrera e dix-los si eren
David, e amb tu, fill de Jessè, pau, pau
David rabé-los e mès-los al cap de
David com vania ab los filisteus contra
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1Par 12,22
1Par 12,23
1Par 12,31
1Par 12,38
1Par 12,38
1Par 13,1
1Par 13,2
1Par 13,5
1Par 13,6
1Par 13,8
1Par 13,11
1Par 13,12
1Par 13,13
1Par 14,1
1Par 14,2
1Par 14,3
1Par 14,8
1Par 14,8
1Par 14,8
1Par 14,10
1Par 14,11
1Par 14,12
1Par 14,14
1Par 14,16
1Par 14,17
1Par 15,1
1Par 15,2
1Par 15,3
1Par 15,4
1Par 15,11
1Par 15,16
1Par 15,25
1Par 15,27
1Par 15,27
1Par 15,29
1Par 15,29
1Par 16,1
1Par 16,2
1Par 16,7
1Par 16,43
1Par 17,1
1Par 17,2
1Par 17,4
1Par 17,15
1Par 17,16
1Par 17,18
1Par 17,18
1Par 17,24
1Par 18,1
1Par 18,2
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22 E tots dies venien hòmens a
hòmens garnits [*] qui vinguéran a
son nom que vinguecen en ajuda de
vengueren en Hebron per fer regnar
Ysrael havien en cor de fer regnar
13,Tit Capítol XIII 1 Aconsellà’s
ab tots los grans senyors, 2 e dix
los plagué aquesta cosa. 5 E ajustà
Senyor de Cariaciarim. 6 E puyà
Achià, qui manaren le vadella. 8 E
morí aquí devant Déu. 11 E fou irat
entrò en aquest dia present. 12 E
l’arque de Déu [*]?» 13 E per ço,
Huram, rey de Assur, sos misatges a
[*] per a bestir le casa. 2 E
per lo poble d’Israel. 3 E après
com hagueren oït los filisteus que
ajustaren-se tots e raquariren
e raquariren David a batalla e, com
-se en lo pla de Rafaÿm. 10 E
puyaren en Baylfarazim, e anà-hy
filisteus lexaren aquí lurs déus e
se ajustaren en la vall. 14 E
la host dels filisteus. 16 E féu
entrò a Gatza. 17 E axí la fama de
les gents. 15,Tit Capítol XV 1 E
atendà allí tenda. 2 E adonchs dix
per tostemps. 3 E féu ajustar
que li havia aparellat. 4 E ajustà
10 [*] e sos germans C XII. 11 E
lurs espatlles ab perxes. 16 E dix
capellans porters de la archa. 25 E
VII moltons e VII merdans. 27 E
e los cantors atrecí [*], sinó
fou venguda entrò a le ciutat de
per le finestra e viu lo rey
-le estar dins lo tabernaccla que
holocausts [*] devant Déu. 2 E, com
Senyor. 7 E aquell dia matex donà
lo poble, cascú en son alberch, e
17,Tit Capítol XVII 1 Dementra que
desots cortines. 2 E dix Anathan a
profeta dient: 4 –Vé e digues a
que Déu dix a Nathan, dix Nathan a
dix Nathan a David. 16 E vench
hòmens, Senyor Déu. 18 Què dirà
18 Què dirà David? Què anadiràs a
és stat d’Israel”, e la casa de
Capítol XVIII 1 E aprés açò farí
[*] donant dons per tribut a

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

David per ajudar-li entrò que fo ab ten
David en Hebron, per fer tornar lo regna
David per fer-lo regnar. 32 E dels fills
David sobra tot Ysrael. Encare tots
David. 39 E stegueren aquí tres dies
David ab los prínceps dels milenàs e dels
David a tota la universitat de Ysrael: –Si
David tot lo poble d’Israel, de Sicoch
David e tot Ysrael de Beleat a
David e tot Ysrael juguaven devant nostre
David, com nostre Senyor havia mort Asaà,
David temé Déu d’equell die avant, dient:
David no la racullí ab si en la sua
David, e fusta de sedra e mestres [*] per
David conech que nostre Senyor l’havia
David més mullers en Gerusalem, e engendrà
David era untat rey sobra Ysrael,
David a batalla e, com David ho sabé, axí
David ho sabé, axí a ells a l’encontra. 9
David demanà de consell a nostre Senyor,
David e farí-los. E dix: –Esportellat ha
David manà que hom los cremàs, e foren
David demanà [*] a nostro Senyor, e Déu
David axí com li havia manat nostre
David per totes terres, e nostre Senyor
David féu casa a nostre Senyor en le sua
David que nengú no s’acostàs a la arque
David tota la universitat de Israel en
David los fills de Aaron e los levitans. 5
David apellà Sadoch e Abiatà, sacerdots, e
David als prínceps dels levitans que fecen
David e los pròmens d’Israel e los
David era abrigat ab un mantell de porpra,
David, qui portava [*] blancha. 28 E tot
David, Michol, filla de Saül, esguordà per
David saltant e rient, e menyspresà-lo
David li havia atendat, e sacrificaren
David hach esplagat de sacrificar los
David als capellans per loar nostre Senyor
David retornà per benayr son alberch.
David stava en son alberch, dix a Natan
David: –Fes tot ço que has en ton cor, car
David mon serf: “Diu nostre Senyor: Tu no
David. 16 E vench David e estech davant
David e estech davant nostre Senyor, e
David? Què anadiràs a David, ton serf, més
David, ton serf, més de honor? Tu, Senyor
David, ton serf, sia endressada en lo teu
David los filisteus e humilià’ls e pres
David. 3 E farí David Adoràsey, rey de
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1Par 18,3
dons per tribut a David. 3 E farí
1Par 18,4
lo flum de Eufrates. 4 E tolch-li
1Par 18,4
cavallers e XX M ª pahons, e cremà
1Par 18,5
ajudar Adaratzey, rey de Sabaà, e
1Par 18,6 M ª hòmens. 6 E fou subjugat Aram a
1Par 18,6
tribut. E salvà nostre Senyor Déu a
1Par 18,8
e aportaren-les en Jerusalem. 8 E
1Par 18,9
9 E oý Tecuni, rey de Emat, que
1Par 18,10
10 tremès Adoram son fill al rey
1Par 18,11
d’aur e d’argent e d’aram. 11 E
1Par 18,13 Basaces† en Edom e fo Edom serf de
1Par 18,13 David. E salvà nostre Senyor Déu a
1Par 18,17
los retheus [*]. E los fills de
1Par 19,2 lo qual havia nom Anum [*]. 2 E dix
1Par 19,2
son temps me féu gràcia. E tramès
1Par 19,2
pare, e vangueren los misatgers de
1Par 19,3 a lur senyor Anum: –E cuydes tu que
1Par 19,4
4 E pres Anum los missatgers de
1Par 19,5
anaren-se’n e denunciaren-ho a
1Par 19,5
se’n e denunciaren-ho a David. E
1Par 19,6
envergonyits los misatgers de
1Par 19,8
aparallats a batalla. 8 E com
1Par 19,17 ensemps. 17 E açò fou denunciat a
1Par 19,17
e vench a ells, e aparellà’s
1Par 19,18 18 E fugí Aram per Ysrael. E matà
1Par 19,19
eren per Ysrael; féran pau ab
1Par 20,1
fills d’Amon. E asetyà Rabà, e
1Par 20,2
farí Rabà e endarroquà-la. 2 E
1Par 20,2
prasioses, e fon sobra lo cap de
1Par 20,3
d’Amon. E despuxes tornà-ce’n
1Par 20,7 Jonathan, fill de Simechà, germà de
1Par 20,7
de Get, e caygueren en la mà de
1Par 21,1 Satanàs estech sobra Ysrael e temtà
1Par 21,2
David que comtàs lo poble. 2 E dix
1Par 21,5
e vench en Jerusalem, 5 e donà a
1Par 21,8
Senyor Déu, e farí Ysrael. 8 E dix
1Par 21,9
nostre Senyor a Gaddi, profeta de
1Par 21,10
de David, dient: 10 –Vé e parla a
1Par 21,13
en aquell qui·m tramet.” 13 E
1Par 21,16 la era de Geruau gebuzeu. 16 E alçà
1Par 21,17
en terra sobra la faç. 17 E dix
1Par 21,18
Senyor dix a Gaddi: –Digues a
1Par 21,19 la era de Geruau gebuzeu. 19 E puyà
1Par 21,21 [*]. 21 [*] E Aruau esguordà, e viu
1Par 21,22
la sua faç devers terra. 22 E dix
1Par 21,23 de sobra lo pobla. 23 E dix Aruau a
1Par 21,24
tot t’ho daré. 24 E dix lo rey
1Par 21,25 holocausts focen dabades. 25 E donà
1Par 21,28
coltell en son foura. 28 E com viu
1Par 21,30
temps en Banià. 30 E no pogué

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

David Adoràsey, rey de Sabà, a Amat, car
David CCC carretas e VII M ª cavallers e
David totes les carretas, sinó C. 5 E
David aucís-li XXII M ª hòmens. 6 E fou
David e donà-li tribut. E salvà nostre
David en tot loch on anà. 7 E pres les
David pres Macaat e Macur, ciutats de
David havia farida e consumada tota la
David per demanar pau e que·l saludàs e
David pres aquesta vaxella e santificà
David. E salvà nostre Senyor Déu a David
David en tot loch on anà. 14 E regnà sobra
David los primers nats anaven al lats del
David: –Faré amistança ab Anum, fill de
David sos misatgers a Anum per aconortarDavid en la terra dels fills d’Amon, a
David face amistança de conortar-ta de
David, e ragué-los lo cap e la maytat de
David. E David tremès los misatges que no
David tremès los misatges que no li
David. E adonchs Anum, rey da Amon,
David ho sabé, tremès-hi Joab ab tota le
David, e ajustà tot Ysrael e passà Jordà,
David contra Aram e combaté’s ab ell. 18
David de aquells da Aram VII M ª carretes
David e serviren-lo. E puxs no volgueren
David estava en Jerusalem, e Joab farí
David pres la corona del cap de lur rey e
David, e trasch moltes despulles de la
David ab tot son poble en Jerusalem. 4 E
David. Aquests foren nats de Rafà de Get,
David e en la mà de sos serfs. 21,Tit
David que comtàs lo poble. 2 E dix David a
David a Joab e als primers nats del poble:
David lo nonbra del pobla. E foren tots
David a nostro Senyor Déu: –Molt he
David, dient: 10 –Vé e parla a David, e
David, e digues a ell açò: “Diu nostra
David dix a Gaddi: –[*] Molt més am caura
David sos ulls e viu l’àngel de nostra
David a nostre Senyor: –Yo som aquell qui
David que endrés altar a nostre Senyor en
David per la paraula de Gad, la qual dix
David la sua faç devers terra. 22 E dix
David a Aruau: –Dóne’m lo loch de la era
David: –Prin-la e face’n lo meu senyor
David a Eruau: –Axí no és per mi comprat,
David a Aruau [*] DC peces d’aur. 26 E
David que nostre Senyor li havia respost
David anar devant ell per raquerir Déu,
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1Par 22,1
1Par 22,2
1Par 22,4
1Par 22,5
1Par 22,5
1Par 22,17
1Par 23,1
1Par 23,6
1Par 23,25
1Par 23,27
1Par 24,3
1Par 24,31
1Par 25,1
1Par 26,26
1Par 26,31
1Par 26,32
1Par 27,18
1Par 27,23
1Par 27,24
1Par 27,31
1Par 28,1
1Par 28,11
1Par 28,19
1Par 28,20
1Par 29,1
1Par 29,9
1Par 29,10
1Par 29,20
1Par 29,22
1Par 29,23
1Par 29,24
1Par 29,26
1Par 29,29
1Par 2,15
1Par 3,1
1Par 3,9
1Par 7,2
1Par 9,22
1Par 10,14
1Par 11,1
1Par 11,3
1Par 11,4
1Par 11,5
1Par 11,5
1Par 11,5
1Par 11,7
1Par 11,7
1Par 11,8
1Par 11,8
1Par 11,10
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de Déu. 22,Tit Capítol XXII 1 E dix
de l’holocaust de Ysrael. 2 E manà
e sidonienchs havían aportada a
molta fusta de sedra. 5 E adonchs
yo lo hy aparallaré. E aparallà
sia nostre Senyor ab tu. 17 E manà
de Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E
M ª, 5 e porters IIII M ª, [*] 6 e
de Déu de XX anys ensús. 25 Cor
27 Cor segons les paraules de
e Ytamar. 3 E aquests depertí
fills de Aaron, devant lo rey
25,Tit Capítol XXV 1 E departí
dels santuaris que santificava
e foren damanats en l’ayn XXXX de
II M ª e DCC caps patrons, e lo rey
Judà, Elizeu, fill dells germans de
de cascun trip d’Israel. 23 E
dels dies com féu comtar lo rey
prínceps sobra los fets del rey
28,Tit Capítol XXVIII 1 E ajustà
e esforce’t e fes-ho. 11 E donà
de part de nostre Senyor. E dix
la forma de les obres.» 20 E dix
Capítol XXVIIII 1 E adonchs lo rey
donaren a nostre Senyor; e [*]
de gran goig. 10 E adonchs lo rey
que he endressat. 20 E adonchs dix
regnar altra veu Salamó, fill de
de nostre Senyor per rey en loch de
e encara tots los fills del rey
[*] en Ysrael abans que ell. 26 E
loch seu. 29 Les paraules del rey
Raday lo sinquè, 15 e Semolo lo VI,
III 1 Aquests són los fills de
e Eludà [*]. 9 Tots són fills de
eren vasals de host en lo temps de
ab lurs caps e ab lurs linatges, e
Senyor lo ocís, e girà lo regna a
poble d’Israel en Hebron, dient a
Hebron al rey. E feren covinensa ab
Senyor, per mà de Samuel. 4 E anà
digueren los habitadors de Gebús a
a Daviu: –No vingues ací. E pres
-hi ciutat, apellada «ciutat de
e fon fet cap e senyor. 7 E habità
e per ço fon apellada «ciutat de
de Daviu». 8 E bestí le ciutat de
les relíquies de la ciutat de
són los caps vaxalls qui éran ab

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

David: –Açò serà le casa de Déu nostre
David que hom ajustàs tots los palagrins
David molta fusta de sedra. 5 E adonchs
David dix: –Mon fill Salamó és fadrí e
David de ço que havia obs son fill gran
David a tots los prínceps de Ysrael de
David era ya vell e sadoll de dies, e féu
David partí los levites per partides, ço
David dix: –Raposarà segons dix nostre
David, lo derrer nombra dels fills de
David, e Sadoch, dels fills de Alaatzar, e
David e Sadoch e Aximàlech e los caps
David los prínceps de la host l’ofici de
David [*] e los caps patrons dels
David e foren trobats dels hòmens d’hosts
David féu-los batlles sobra lo trip de
David; e del trip de Isachar, Abrí, fill
David no féu comptar lo trip de Levý de XX
David. 25 E sobra los tresors del rey era
David. 32 E [*] era conseller e hom
David tots los prínceps de la host e los
David a Salamó, son fill, la forma del
David: «Tot açò m’és estat fet a saber ab
David a Salamó, son fill: –Esforce’t [*]
David dix a tota la univercitat: –Salamó,
David se alagrà de gran goig. 10 E adonchs
David benahí nostre Senyor devant tota la
David a tota la gent: –Beneÿt sia tostemps
David. E untaren-lo [*] a esser rey e
David, son para, ab molta benanansa, e
David [*] a Salamó. 25 E nostre Senyor
David, fill de Jessè, regnà sobra tot
David, les primeres e les derreres, són
Daviu lo VII è. 16 E les germanes foren
Daviu qui nasquéran en Hebron: lo primer
Daviu e són VIIII, menys de aquells que
Daviu, e éran XXII M ª e DC. 3 E los fills
Daviu e Samuel lo profeta los stablien en
Daviu, fill de Ysayi. 11,Tit Capítol XI 1E
Daviu: –Vet que nós som tos ossos e te
Daviu en Hebron devant nostre Senyor e
Daviu ab tot Ysrael en Jerusalem, ço és,
Daviu: –No vingues ací. E pres Daviu la
Daviu la devesa de Sion, e féu-hi
Daviu». 6 E dix: –Tot hom qui ferrà lo
Daviu en le devesa, e per ço fon apellada
Daviu». 8 E bestí le ciutat de Daviu tot
Daviu tot entorn ço qui era pla, e Joab
Daviu. 9 On més anave, crexia en valor, e
Daviu, qui s’esforsaven ab ell en son
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1Par 11,13
dels tres vasals. 13 E ell era ab
1Par 11,16
atendada en lo pla de Rafim, 16 e
1Par 11,17
e vench en Batlem. 17 E desijà
1Par 11,18
e vengueren e portaren-ne a
1Par 11,18
e portaren-ne a Daviu. E
1Par 21,16
tinent devers Jerusalem. E caygué
1Par 22,3
frontices. Tot açò féu aparallar
1Par 7,12
†e homitans†, eren hòmens del
1Par 7,2
temps de Daviu, e éran XXII M ª e
1Par 21,25
25 E donà David a Aruau [*]
1Par 12,27
de Leví foren [*] 27 [*] III M ª e
1Par 26,30
e sos germans [*], e eren M ª e
1Par 26,32 Galaad. 32 [*] germans [*] II M ª e
1Par 12,24
scut e lansa, foren VI M ª e
1Par 12,30
fills de Efraÿm foren XXII M ª e
1Par 9,9
lurs generacions. Éran per tots
1Par 9,13
caps de la casa de lur pare foren
1Par 9,6
Israel e sos germans, e foren
Par Prol,Inc
Comensa lo Primer libre
Par Prol,Inc
sent Gerònim. Açò és lo pròlech
Par Prol,2
vol aprovar a ci matex le ciència
Par Prol,3
les escriptures, ell se trau escarn
Par Prol,4
sengles noms e per sengles punts
Par Prol,7
ací són trobades. E moltes castions
Par Prol,10 Paralipemèneon és dit ramenbrament
Par Prol,10
de ço que no podem dir,
1Par Prol,8 hòmens e havien confirmade le fe
1Par Prol,14 tu cuydes que sia nostra voluntat e
1Par Prol,20
loen e tenen per bons los trellats
1Par Prol,27 sertes Orígines no ten solament [*]
1Par Prol,31 en si matex raprès; mas, ço qui és
1Par Prol,33 enterpatredors mescla la exposició
1Par Prol,36
Donches si als altres no covenia
1Par Prol,37 que una vegada havien pres, e aprés
1Par Prol,45 e bestida novella, le qual he treta
1Par Prol,47
prova per los jueus e encare
1Par Prol,50 ha molt lo libra Del linatge noble
1Par Prol,51
mostrant aquelles coses
1Par Prol,53
ne orella oït, ne és puyat en cor
1Par Prol,60
Nostro Senyor Déu [*], fahador
1Par Prol,60 Senyor Déu [*], fahador de l’un e
1Par Prol,72
dels contradients, qui ab dents
1Par Prol,78 ab lo actor e ab los mestres. Menys
1Par Prol,81
corregide e esmanade,
1Par Prol,88
per lo vici dels escrivans, qui
1Par 1,5
4 Noè, Sem, Cam, Jàfet. 5 Los fills
1Par 1,6
e Musse e Tiram. 6 E los fills
1Par 1,7
e Adifat e Goarmà. 7 E los fills
1Par 1,8
e los radauras. 8 E los fills
1Par 1,9
egipsians e Pur e Canaan. 9 E los

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Daviu a part de munt, com los filisteus se
Daviu fogí en la davesa, e la host dels
Daviu e dix: –Qui·m darà a beura de la
Daviu. E Daviu no·n volch beura, e
Daviu no·n volch beura, e sacrificà a
Daviu e los vells, vestits de cilicis e de
Daviu, e aparellà molt aram sens nombra e
Dayhar. 13 E los fills de Naptalim foren
DC. 3 E los fills de Huzí foren Jazaraÿas,
DC peces d’aur. 26 E bastí aquí altar a
DCC. 28 E Sadoch, qui era fadrí vasall de
DCC sobra [*] Ysrael ultra Jordà, devers
DCC caps patrons, e lo rey David féu-los
DCCC garnits e aparallats a host. 25 E
DCCC vasalls de host, hòmens de fama de
DCCCC LVI. Tots aquests hòmens foren caps
DCC L vasals de host e en lo servey de la
DC LXXXX. 7 E dels fills de Bengemín
de Parelipèmenon. Comensa lo pròlech
de sent Gerònim sobre lo libre del
de les escriptures, ell se trau escarn de
de ci matex, car per sengles noms e per
de paraules les stòries qui són jaquides
de l’Avengelis axí mateix se determenen e
de ço que no podem dir, de les coses
de les coses lexades, cor aquelles coses
de la novella esgleya, justa cosa era que
de molts és jutyat, què sia vera cose, o
de Lucià màrtir, e les migenseres
de IIII translacions demostrant per lo
de mayor audàcia, en [*] translació dels
de Tehodosi, dóna a conèxer, ço és a
de tenir ço que una vegada havien pres, e
de les LXX ceŀles, las quals vulgarment
de la traslació entiga, mayorment com lo
de ço qui és per l’apòstol? Sapiats que
de entrepretar, mostrant aquelles coses de
de l’Avengeli, là on diu [*]: «E veuran
de home, aquelles cozes que Déu ha
de l’un e de l’altre Testament, diu en
de l’altre Testament, diu en lo Avengeli
de cha me rouhen, em poblich maldient,
de ço, menbre a mi que doní e liuré als
de lenguatge grech, e no·n deuria esser
de l’enteniment ells senyen, clarament e
de Jàfet fóran Gómer e Magoy, Naday e
de Gómer foren Samon e Adifat e Goarmà. 7
de Janan foren Elizà e Trassiza e los
de Cam foren Eús e los egipsians e Pur e
de Chus foren Sabaà e Belnà e Gabtà e Romà
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1Par 1,9
1Par 1,10
1Par 1,17
1Par 1,19
1Par 1,19
1Par 1,23
1Par 1,24
1Par 1,28
1Par 1,29
1Par 1,31
1Par 1,32
1Par 1,33
1Par 1,33
1Par 1,34
1Par 1,36
1Par 1,37
1Par 1,38
1Par 1,39
1Par 1,40
1Par 1,40
1Par 1,41
1Par 1,42
1Par 1,42
1Par 1,43
1Par 1,43
1Par 1,44
1Par 1,44
1Par 1,45
1Par 1,45
1Par 1,45
1Par 1,46
1Par 1,46
1Par 1,46
1Par 1,47
1Par 1,48
1Par 1,48
1Par 1,49
1Par 1,50
1Par 1,50
1Par 1,50
1Par 1,50
1Par 1,51
1Par 1,54
1Par 2,1
1Par 2,1
1Par 2,3
1Par 2,3
1Par 2,3
1Par 2,4
1Par 2,5
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Gabtà e Romà e Septacà. E los fills
comensà a esser hom fort en terra
los samaritans [*]. 17 E los fills
foren nats a Éber dos fills, lo nom
fon pertida la terra; e lo nom
e Jabab. E tots aquests foren fills
fills de Jabal. 24 E los fills
Nachor, Tale 27 [*] 28 E los fills
són les generacions: Lo primer nat
e Quèdema. Aquests foren fills
que engendrà Caturà, concupina
Dedà. 33 [*] Tots aquests isqueren
isqueren de Caturà, concupina
Abraam engendrà Ysach. E los fills
e Johavilam e Corè. 36 E los fills
e Temmià e Amalech. 37 E los fills
e Samà e Miram. 38 E los fills
e Àsser e Dissan. 39 E los fills
[*] hach nom Ramnà. 40 E los fills
e Ebel e Safí e Onam. E los fills
foren Ayà e Anà. 41 E los fills
e Ytaran e Caran. 42 E los fills
e Senavan e Jectan. E los fills
los reys qui regnaren en la terra
regnàs rey en Ysrael: Bele, fill
e regnà en son lloch Jobab, fill
en son lloch Jobab, fill de Sara,
de Bosrà. 45 E morí Jobab, fill
Sara, e regnà aprés per ell Cussim,
aprés per ell Cussim, de terra
e regnà aprés ell Adab, fill
de Adab, qui farí Madian al camp
Madian al camp de Moab; e lo nom
Adab, e regnà en son loch Samblà
Samblà, e regnà en son loch Saül
Saül de Roboetalnaar (qui vol dir
amplària del flum»). 49 E morí Saül
e regnà [*] Adar; e lo nom
de la sua ciutat era Pahí, e lo nom
nom de se muller era Macabel, filla
filla de Matret, qui fon fill
51 E mor Adar, foren mayorals
e Elan. Aquests XI foren mayorals
2,Tit [*] 1 Aquests foren fills
Déu Israel. Aquests foren fills
Gad e Asser. 3 E los fills
cananita. E [*] fou lo primer nat
Judà, e féu mal en l’esguardament
Fares e Àram. E foren los fills
los fills de Judà V. 5 E los fills

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

de Romà foren Sàbaa e Dadan. 10 E Chus
de Agipta. 11 E d’ell isqueren los
de Sem foren Elam e Assur e Arfazat e
de la un fon Fèlech, e·n aquest temps fon
de son germà fon Jacam. 20 E Jacam
de Jabal. 24 E los fills de Sàlef foren
de Sàlef foren Sem, Arficiat, Sala, 25
de Abraam foren Ysach e Ysmael. 29
de Ismael hach nom Nabaot, e l’altra
de Ismael. 32 E los fills que engendrà
de Abraam, fon lo primer Jambrà, e Jabes e
de Caturà, concupina de Abraam. 34 E
de Abraam. 34 E Abraam engendrà Ysach. E
de Ysach foren Ysahú [*]. 35 [*] Elifans,
de Elifans foren Teniman e Omar e Saffí e
de Rahuel foren Nàat e Jamre e Samà e
de Sahir foren Locchan e Sabal e Sibeon e
de Loctan foren Heyl e Geheman e Manaà e
de Saban foren Haylan e Nanat e Ebel e
de Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E los fills
de Am e Dian foren Disson [*] e Embran e
de Ésan foren Balam e Senavan e Jectan. E
de Dissan foren Hus e Eram. 43 E aquests
de Edom abans que regnàs rey en Ysrael:
de Ebor, qui havia nom abans Dinadab. 44 E
de Sara, de Bosrà. 45 E morí Jobab, fill
de Bosrà. 45 E morí Jobab, fill de Sara, e
de Sara, e regnà aprés per ell Cussim, de
de terra de Temman. 46 E morí Cussum, e
de Temman. 46 E morí Cussum, e regnà aprés
de Adab, qui farí Madian al camp de Moab;
de Moab; e lo nom de la sua ciutat era
de la sua ciutat era Avir. 47 E morí Adab,
de Masareta. 48 E morí Samblà, e regnà en
de Roboetalnaar (qui vol dir «de la
«de la amplària del flum»). 49 E morí Saül
de Rohebet, e regnà en son loch Baal-Anan
de la sua ciutat era Pahí, e lo nom de se
de se muller era Macabel, filla de Matret,
de Matret, qui fon fill de Massabab. 51 E
de Massabab. 51 E mor Adar, foren mayorals
de Edom: Tamnà e Aylà e Jaret 52 e
de Edom. 2,Tit [*] 1 Aquests foren fills
de Ysrael Jacob, al qual mudà lo nom
de Jacob: Rubèn, Simeon, Leví e Judà e
de Judà foren Er e Honam e Salè. Aquests
de Judà, e féu mal en l’esguardament de
de Déu, e Déu aucís-lo. 4 E Tamar li
de Judà V. 5 E los fills de Fares foren
de Fares foren Esrom e Mull. 6 E los de
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1Par 2,6
Fares foren Esrom e Mull. 6 E los de Zàram foren [*]. 7 [*] Achor, aquell
1Par 2,8
com peccà en lo vot. 8 E lo fill de Etan fon Esarià. 9 E los fills de Esrom
1Par 2,9
de Etan fon Esarià. 9 E los fills de Esrom que li infentà Nasaracamel foren
1Par 2,16
foren Sarugà e Abigual. E los fills de Seruià foren Abisay e Joab e Azael [*].
1Par 2,17 E Abigual infantà Amassà, e lo pare de Emassà fon Guèter ismaelita. 18 Camel,
1Par 2,18
Guèter ismaelita. 18 Camel, fill de Esrom, engendrà d’Asubà, sa muller,
1Par 2,21 21 E despuxs vench Esrom a le filla de Machir, pare de Galaad, e pres-le per
1Par 2,21
Esrom a le filla de Machir, pare de Galaad, e pres-le per muller. E ell
1Par 2,21
e pres-le per muller. E ell era de adat de LX anys, e infentà Sagub. 22 E
1Par 2,21
-le per muller. E ell era de adat de LX anys, e infentà Sagub. 22 E Sagub
1Par 2,22
hach XXIII ciutats en le terra de Galaad. 23 E prengueren-le Jassur e
1Par 2,23
-le Jassur e Aram, les viles de Jaÿr a Tanat e ses viletes, e foren LX
1Par 2,23
totes aquestes eren del fill de Machir, pare de Galaad. 24 E despuxs
1Par 2,23
eren del fill de Machir, pare de Galaad. 24 E despuxs morí Esrom en
1Par 2,24
Esrom en Calev-Efrata. E le muller de Esrom, qui havia nom Abià, enfantà-li
1Par 2,24
nom Abià, enfantà-li Essur, pare de Techoa. 25 E foren los fills Jarachmel
1Par 2,26
hach nom Atharà. Aquesta fo mare de Honam. 27 E foren los fills de Honam,
1Par 2,27 mare de Honam. 27 E foren los fills de Honam, que hach de Jarechmel, son
1Par 2,27
foren los fills de Honam, que hach de Jarechmel, son primer nat Maas, e
1Par 2,28
Yaquim e Quer. 28 E foren los fills de Honam Samay [*]; foren Nadab e Abissur.
1Par 2,29 foren Nadab e Abissur. 29 E lo nom de la muller de Abizur, qui ha nom Abial,
1Par 2,29 e Abissur. 29 E lo nom de la muller de Abizur, qui ha nom Abial, e infentà1Par 2,30
-li Aeban e Molid. 30 E los fills de Nadab foren Sàled, Epahim. E morí Sàled
1Par 2,31
d’Epahim foren Jassey, e lo fill de Jassey fon Sesan, e los fills de Sisan,
1Par 2,31
de Jassey fon Sesan, e los fills de Sisan, Aquilach. 32 E los fills de Udà,
1Par 2,32
de Sisan, Aquilach. 32 E los fills de Udà, germà de Semehi, foren Gèter e
1Par 2,32
32 E los fills de Udà, germà de Semehi, foren Gèter e Johenahan. E morí
1Par 2,33
Gèter sens infants. 33 E los fills de Johenathan foren Pàlet e Samzà. Tots
1Par 2,33
e Samzà. Tots aquests devallaren de Jarechmael. 34 E Seran no hach fills,
1Par 2,42 engendrà Alisamà. 42 E Calef, germà de Jarachmel, fon Mesà son primer nat, e
1Par 2,42
Mesà son primer nat, e Abipsí e los de Meresà, pare de Hebron. 43 [*] foren
1Par 2,42
nat, e Abipsí e los de Meresà, pare de Hebron. 43 [*] foren Tora e Capúeha e
1Par 2,44 44 E Sèman engendrà Jàcham, pare de Geracham. E Geracham engendrà Semey, 45
1Par 2,45
engendrà Semey, 45 e lo fill de Semey fon Mahon, pare de Getzur. 46 E
1Par 2,45
e lo fill de Semey fon Mahon, pare de Getzur. 46 E Essà, concupina de Caleff,
1Par 2,46
de Getzur. 46 E Essà, concupina de Caleff, infantà Aram e Massan e
1Par 2,47
engendrà Gamsés. 47 E los fills de Jachuan foren Règem e Jocham e Jazà e
1Par 2,48
Assafàaf. 48 E una altre concupina de Càaff, que hach nom Micalí, infentà a
1Par 2,49
49 lo qual engendrà Sàaf, pare de Ysmaach, e Manasanà, pare de Mabenè e
1Par 2,49 pare de Ysmaach, e Manasanà, pare de Mabenè e pare de Gabaà. E Accà fon
1Par 2,49 e Manasanà, pare de Mabenè e pare de Gabaà. E Accà fon filla de Calef. 50 E
1Par 2,49
e pare de Gabaà. E Accà fon filla de Calef. 50 E aquests los fills de
1Par 2,50
de Calef. 50 E aquests los fills de Caleff. Fill de Hur, lo seu primer nat
1Par 2,50
E aquests los fills de Caleff. Fill de Hur, lo seu primer nat fon de Efratha e
1Par 2,50
Fill de Hur, lo seu primer nat fon de Efratha e ha nom Subal, pare de
1Par 2,50 fon de Efratha e ha nom Subal, pare de Carihacianim, 51 e Salmà, pare de
1Par 2,51
de Carihacianim, 51 e Salmà, pare de Bessiem, e Arif, pare de Begedep. 52 E
1Par 2,51
pare de Bessiem, e Arif, pare de Begedep. 52 E Subal, pare de
1Par 2,52
pare de Begedep. 52 E Subal, pare de Cariaciarim, qui veya sobra le miytat
1Par 2,52
qui veya sobra le miytat de les passades, hac fills; 53 e dels
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1Par 2,54
fon ysraelita. 54 E los fills de Samet foren-hi Laem e lo Nafatemps e
1Par 2,54
e Acorobech e Joab e le miytat de Ramayta, sarrita. 55 E dels linatges
1Par 2,55
dels escrivans, los habitadors de Jabés e de Tiraniu [*] e de Sumatiu.
1Par 2,55
los habitadors de Jabés e de Tiraniu [*] e de Sumatiu. Aquests són
1Par 2,55
de Jabés e de Tiraniu [*] e de Sumatiu. Aquests són los cavitans qui
1Par 2,55
són los cavitans qui vingeren de Manquist, pare de Bechracep. 3,Tit
1Par 2,55
qui vingeren de Manquist, pare de Bechracep. 3,Tit Capítol III 1 Aquests
1Par 3,1
Capítol III 1 Aquests són los fills de Daviu qui nasquéran en Hebron: lo
1Par 3,1 primer hach nom Emon, lo qual hach de Avinóham le ismaelita, e lo segon
1Par 3,1
e lo segon Daniel, lo qual hach de Abigal de Carmell, 2 e lo tercer fon
1Par 3,1
Daniel, lo qual hach de Abigal de Carmell, 2 e lo tercer fon Abalon, fill
1Par 3,2
2 e lo tercer fon Abalon, fill de Maachà, qui fon filla de Carmay, rey de
1Par 3,2
fill de Maachà, qui fon filla de Carmay, rey de Jessur; lo quart fo
1Par 3,2
qui fon filla de Carmay, rey de Jessur; lo quart fo Adonias, fill de
1Par 3,2
Jessur; lo quart fo Adonias, fill de Agayit, 3 lo quint fo Jeroboam, lo qual
1Par 3,3
lo quint fo Jeroboam, lo qual hach de Achlà, se muller [*]. 4 A aquest li
1Par 3,5
e Nathan e Salamó; aquests IIII ha de Berzabé, filla de Jamiel. 6 Jabaet,
1Par 3,5
aquests IIII ha de Berzabé, filla de Jamiel. 6 Jabaet, Elisamà, 7 Elifòlet e
1Par 3,9
e Eludà [*]. 9 Tots són fills de Daviu e són VIIII, menys de aquells que
1Par 3,9
fills de Daviu e són VIIII, menys de aquells que hach de les concopines, e
1Par 3,9
VIIII, menys de aquells que hach de les concopines, e Tamar era lur
1Par 3,10
Tamar era lur germane. 10 E lo fill de Salamó fon Roboam, e Abià fon son fill,
1Par 3,15
[*] e Josies fon son fill. 15 E los de Josies: son primer nat hach nom
1Par 3,17
quart Zalum. 16 [*] 17 E los fills de Joatxim foren Assà e Salrriel 18 e
1Par 3,19
e Assonà e Nababies. 19 E los fills de Padies, Carubael e Samehí; e los fills
1Par 3,19
Carubael e Samehí; e los fills de Carubabel foren Masuŀlam e Ananies e
1Par 3,21
Rihasà e Bàuzer [*]. 21 E los fills de Anamies foren Palaties e Ysaÿes son
1Par 3,22
fon [*] Abdies [*]. 22 E lo fill de Sacanias fon Samÿas, e los fills de
1Par 3,22
de Sacanias fon Samÿas, e los fills de Samÿas foren Atús e Gabal e Barzaha e
1Par 3,23
qui foren sinch. 23 E los fills de Naries foren Johanay e Azatxies e
1Par 3,24
qui foren tres. 24 E los fills de Johanay foren Addaÿas e Aliasip e
1Par 4,1
4,Tit Capítol IIII 1 E los fills de Judà foren Fares e Esram e Carmí e Hur
1Par 4,2
e Hur e Sobal. 2 E [*] lo fill de Sobal engendrà Jóhat, e Jóhat engendrà
1Par 4,3
sarietans. 3 E aquests los fills de Etam: Jasrael e Ysumpnà e Jarbàs, e lo
1Par 4,3
e Ysumpnà e Jarbàs, e lo nom de l’altra germana fon Serponesermaní. 4
1Par 4,4
fon Serponesermaní. 4 E [*] lo pare de Gadad, e Éther, pare de Cussí; e
1Par 4,4
[*] lo pare de Gadad, e Éther, pare de Cussí; e aquests dos foren fills de
1Par 4,4
de Cussí; e aquests dos foren fills de Hur, primerament nat d’Efrata e pare
1Par 4,4
primerament nat d’Efrata e pare de Baslem. 5 E Assur, senyor de Etecà, e
1Par 4,5
e pare de Baslem. 5 E Assur, senyor de Etecà, e hach dues mullers, Elà [*]. 6
1Par 4,6
e Asterý. Aquests foren fills de Maachà. 7 E los fills de Elà són Sèret
1Par 4,7
fills de Maachà. 7 E los fills de Elà són Sèret e Súar e Tenan. 8 E Evós
1Par 4,8
Anhub e Assobebà e los linatges de Ariel, fill de Arum. 9 Fon Jabés [*]
1Par 4,8
e los linatges de Ariel, fill de Arum. 9 Fon Jabés [*] dient: –Li
1Par 4,10
nom axí. 10 E cridà Jabés lo Déus de Ysrael: –Si tu, Senyor, me benaeys e
1Par 4,10
la tua mà ab mi, e faràs companyia de no destrovir-mi, yo faré açò e açò. E
1Par 4,11
que demanà tot. 11 E Calup, germà de Suà, qui li engendrà Mahir, qui fon
1Par 4,11
qui li engendrà Mahir, qui fon pare de Eschon. 12 E Escon engendrà Barassà,
1Par 4,12
Fasseyà e Faynà, qui fon pare de Hineàs. Aquests són los linatges de
1Par 4,12
de Hineàs. Aquests són los linatges de Tanchà. 13 E los fills de Tanaach foren
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1Par 4,13
1Par 4,14
1Par 4,14
1Par 4,15
1Par 4,15
1Par 4,15
1Par 4,16
1Par 4,17
1Par 4,17
1Par 4,18
1Par 4,18
1Par 4,18
1Par 4,18
1Par 4,19
1Par 4,19
1Par 4,19
1Par 4,19
1Par 4,20
1Par 4,20
1Par 4,21
1Par 4,21
1Par 4,21
1Par 4,21
1Par 4,21
1Par 4,21
1Par 4,21
1Par 4,22
1Par 4,23
1Par 4,23
1Par 4,24
1Par 4,26
1Par 4,27
1Par 4,34
1Par 4,35
1Par 4,35
1Par 4,35
1Par 4,37
1Par 4,37
1Par 4,37
1Par 4,37
1Par 4,38
1Par 4,39
1Par 4,39
1Par 4,41
1Par 4,41
1Par 4,41
1Par 4,41
1Par 4,42
1Par 4,42
1Par 4,42
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linatges de Tanchà. 13 E los fills
engendrà Arfaà. E Sarayà fon pare
E Sarayà fon pare de Joab, senyor
cor †Lehoadis† éran. 15 E los fills
éran. 15 E los fills de Calef, fill
e Yram e Elà [*] fóran pares
pares de Canahan. 16 E los fills
e Tirià e Assarrael. 17 E los fills
Miriarim e Ydeymay e Ysbè, pare
la judaycha infentà Jàrech, pare
pare de Guedoch, e Èber, pare
pare de Sechó, e Jecortiel, pare
de Senohe. E aquestes són fills
faraó, qui pres Marod. 19 E lo fill
Marod. 19 E lo fill de la muller
fill de la muller de Hodià, germana
de Hodià, germana de Nàham, pare
Estemehó, lo mearcharica. 20 E los
Ermà e Benanan e Tilon. E los fills
Iscoat e Benzalida. 21 E los fills
21 E los fills de Colà, fill
de Colà, fill de Judà: Ber, pare
Ber, pare de Lechà, e Lehedà, pare
pare de Mehessà, e los linages
e los linages de Bet Abudabús,
linages de Bet Abudabús, de la casa
de Ber. 22 E Joatxim e los hòmens
a Moab [*]. 23 E los habitadors
23 E los habitadors de Natayim e
lo rey quant regnà. 24 E los fills
Saül. 25 E Sabín e [*] Mibcèn. 26 E
no cresqueren tant com los fills
34 E Massobat [*] e Jossà, fill
de Amasià, 35 e Joel e Gezú, fill
Joel e Gezú, fill de Josebrà, fill
de Josebrà, fill de Sirayhà, fill
e Sihuel e Benÿas, 37 e Sizà, fill
37 e Sizà, fill de Dissipey, fill
de Dissipey, fill de Leon, fill
fill de Leon, fill de Yadeyà, fill
en los linatges e en le casa
molt. 39 E anaren a la entrada
entrada de Gadod entrò lo sol ixent
són escrits per nom, en lo temps
nom, en lo temps de Hazetxies, rey
destroÿren-los entrò al dia
de vuy, e habitaren aquí en loch
E a ells matexs, ço és, als fills
fills de Simeon e anaren en lo munt
E Narià e Rafayà e Uziel, fill

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

de Tanaach foren Hataniel, foren Erat, e
de Joab, senyor de Joaxim, cor †Lehoadis†
de Joaxim, cor †Lehoadis† éran. 15 E los
de Calef, fill de Jerofonà, e Yram e Elà
de Jerofonà, e Yram e Elà [*] fóran pares
de Canahan. 16 E los fills de Jalahe foren
de Jalahe foren Apas, Sipà e Tirià e
de Essorà foren Gèrech e Mèrod e Ésser e
de Ystemeó. 18 E ssa muller la judaycha
de Guedoch, e Èber, pare de Sechó, e
de Sechó, e Jecortiel, pare de Senohe. E
de Senohe. E aquestes són fills de [*]
de [*] faraó, qui pres Marod. 19 E lo fill
de la muller de Hodià, germana de Nàham,
de Hodià, germana de Nàham, pare de Cellà
de Nàham, pare de Cellà gerenita, fo
de Cellà gerenita, fo Estemehó, lo
de Simmer, Amnon, Ermà e Benanan e Tilon.
de [*] Iscoat e Benzalida. 21 E los fills
de Colà, fill de Judà: Ber, pare de Lechà,
de Judà: Ber, pare de Lechà, e Lehedà,
de Lechà, e Lehedà, pare de Mehessà, e los
de Mehessà, e los linages de Bet Abudabús,
de Bet Abudabús, de la casa de Ber. 22 E
de la casa de Ber. 22 E Joatxim e los
de Ber. 22 E Joatxim e los hòmens de
de Concelè e Joàs, Sarap, qui senyorayaven
de Natayim e de Gederà habitaven aquí ab
de Gederà habitaven aquí ab lo rey quant
de Simeon foren Nomus e Jamini e Gerip e
de Masmà foren Amuel e Sachur [*]. 27 E
de Judà. 28 Habitaren en Barzabe e en
de Amasià, 35 e Joel e Gezú, fill de
de Josebrà, fill de Sirayhà, fill de
de Sirayhà, fill de Asiel, 36 e Obenay e
de Asiel, 36 e Obenay e Jahacabà e
de Dissipey, fill de Leon, fill de Yadeyà,
de Leon, fill de Yadeyà, fill de Sadir, e
de Yadeyà, fill de Sadir, e Samaÿas. 38
de Sadir, e Samaÿas. 38 Aquests són los
de lurs pares; cresqueren molt. 39 E
de Gadod entrò lo sol ixent de la vall per
de la vall per sercar pasture a lurs
de Hazetxies, rey de Judà, e fariren lurs
de Judà, e fariren lurs tabernacles, e
de vuy, e habitaren aquí en loch de ells,
de ells, cor aquí havien pastures a llurs
de Simeon e anaren en lo munt de Saÿr d
de Saÿr d hòmens a batalla. E Narià e
de Sazaý, eren lurs caps; 43 e fariren les
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1Par 4,43
les relíquies qui eren escampades
1Par 4,43
e habitaren aquí entrò al dia
1Par 5,1
vuy. 5,Tit Capítol V 1 E los fills
1Par 5,1
1 E los fills de Rubèn, primer nat
1Par 5,1
mas per ço com ensiutzà lo lit
1Par 5,1
la primera generació als fills [*]
1Par 5,2
era soberch a sos germans e senyor
1Par 5,3
a Josep. 3 Donchs, los fills
1Par 5,3
los fills de Rubèn, primer nat
1Par 5,4
e Serom e Carmí. 4 E los fills
1Par 5,6
assirienchs, e fon príncep del trip
1Par 5,8
Johel e Zecaries. 8 E Babel, fill
1Par 5,8
8 E Babel, fill de Assam, fill
1Par 5,8
fill de Assam, fill de Azama, fill
1Par 5,9
a la entrada del desert del flum
1Par 5,9
lur bestiar los cresqué en la terra
1Par 5,10
la terra de Galaad. 10 En lo temps
1Par 5,10
sobra tota la pertida del sol ixent
1Par 5,11
sol ixent de Galaad. 11 E los fills
1Par 5,11
de Gaad en contra ells en le terra
1Par 5,13 Saffar, en Basan. 13 E lurs germans
1Par 5,13 en Basan. 13 E lurs germans de casa
1Par 5,14
e Àber. 14 Aquests són los fills
1Par 5,14
són los fills de Abial e fills
1Par 5,14
de Abial e fills de Hurí, fill
1Par 5,14
fills de Hurí, fill de Jerohe, fill
1Par 5,14
de Jerohe, fill de Galaad, fill
1Par 5,14
de Galaad, fill de Michael, fill
1Par 5,14
de Michael, fill de Gisisay, fill
1Par 5,14
fill de Gisisay, fill de Jadó, fill
1Par 5,15
fill de Bus, 15 germà del fill
1Par 5,15
15 germà del fill de Abdiel, fill
1Par 5,15
de Abdiel, fill de Gemí, cap dels
1Par 5,15
fill de Gemí, cap dels de la casa
1Par 5,16
en ses viles e en tots los deports
1Par 5,17
17 Tots se apertaren en temps
1Par 5,17
apertaren en temps de Johatan, rey
1Par 5,17
de Johatan, rey de Judà, e en temps
1Par 5,18
Israel, 18 ço és a saber, los fills
1Par 5,18
ço és a saber, los fills de Rubèn e
1Par 5,18
fills de Rubèn e de Gad e mig trip
1Par 5,18
lances e trahents darts, e asperts
1Par 5,23
a le captivitat. 23 E lo mig trip
1Par 5,23
trip de Manassès habità en la terra
1Par 5,23 entrò a Baaltimon e Sanit e lo munt
1Par 5,24
e muntiplicaren molt. 24 E los caps
1Par 5,24
molt. 24 E los caps de les cases e
1Par 5,24
caps de les cases e de les casades
1Par 5,24
e Jadiel, qui foren [*] hòmens
1Par 5,24 foren [*] hòmens de nomenada, caps
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de Hamalech, e habitaren aquí entrò al dia
de vuy. 5,Tit Capítol V 1 E los fills de
de Rubèn, primer nat de son pare Yrrael,
de son pare Yrrael, mas per ço com
de son pare, fon donada la primera
de Judà, e axí Rubèn no fo anomenat primer
de tots, mas la primera genitura anomenada
de Rubèn, primer nat de Ysrael, foren
de Ysrael, foren Enoch e Fallú e Serom e
de Joel foren Samayà e Gog e Samehí 5 e
de Rubèn. 7 E sos germans per lur linatge,
de Assam, fill de Azama, fill de Johel,
de Azama, fill de Johel, aquells habitaven
de Johel, aquells habitaven en Arroer
de Eufrates, cor lo lur bestiar los
de Galaad. 10 En lo temps de Saüll feren
de Saüll feren batallas ab los agaritans e
de Galaad. 11 E los fills de Gaad en
de Gaad en contra ells en le terra de
de Basan entrò a le Saltè 12 e Ezà. E era
de casa de lur pare eren VII, ço és,
de lur pare eren VII, ço és, Michael e
de Abial e fills de Hurí, fill de Jerohe,
de Hurí, fill de Jerohe, fill de Galaad,
de Jerohe, fill de Galaad, fill de
de Galaad, fill de Michael, fill de
de Michael, fill de Gisisay, fill de Jadó,
de Gisisay, fill de Jadó, fill de Bus, 15
de Jadó, fill de Bus, 15 germà del fill de
de Bus, 15 germà del fill de Abdiel, fill
de Abdiel, fill de Gemí, cap dels de la
de Gemí, cap dels de la casa de lurs
de la casa de lurs pares, 16 e habitaren
de lurs pares, 16 e habitaren en Galaad e
de Seron desobra lurs axides. 17 Tots se
de Johatan, rey de Judà, e en temps de
de Judà, e en temps de Geroboam, rey d’
de Geroboam, rey d’Israel, 18 ço és a
de Rubèn e de Gad e mig trip de Menesè, e
de Gad e mig trip de Menesè, e aquests
de Menesè, e aquests eren hòmens portans
de batalla, e trobaren-se que éran
de Manassès habità en la terra de Bessan
de Bessan entrò a Baaltimon e Sanit e lo
de Hermon, e muntiplicaren molt. 24 E los
de les cases e de les casades de lurs
de les casades de lurs pares foren Éfer e
de lurs pares foren Éfer e Jeser e Eliel e
de nomenada, caps de les cases de lur
de les cases de lur pare. 25 E fornicaren
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1Par 5,24
1Par 5,25
1Par 5,25
1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 6,1
1Par 6,2
1Par 6,3
1Par 6,3
1Par 6,15
1Par 6,16
1Par 6,17
1Par 6,18
1Par 6,19
1Par 6,20
1Par 6,20
1Par 6,20
1Par 6,21
1Par 6,22
1Par 6,23
1Par 6,23
1Par 6,24
1Par 6,24
1Par 6,24
1Par 6,24
1Par 6,25
1Par 6,27
1Par 6,28
1Par 6,29
1Par 6,29
1Par 6,29
1Par 6,30
1Par 6,30
1Par 6,30
1Par 6,31
1Par 6,31
1Par 6,32
1Par 6,33
1Par 6,33
1Par 6,34
1Par 6,34
1Par 6,34
1Par 6,34
1Par 6,35
1Par 6,35
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de nomenada, caps de les cases
25 E fornicaren derrera los déus
los déus de lurs pares dels pobles
devant ells. 26 E adonchs lo Déu
scomoch contre ells l’esperit
contre ells l’esperit de Pul, rey
e aquests cativaren lo trip
lo trip de Rubèn e lo trip
e lo trip de Gadad e lo mig trip
Gossan, e foren catius entrò al die
vuy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills
Caat e Metarí. 2 E los fills
e Ysach e Abron e Busiel. 3 E los
e Mariam, lur germana. E los fills
cativà Jerusalem e Judà en poder
16 E axí foren los fills
17 Aquests són los noms dels fills
Lilum e Semeý. 18 E los fills
e Abron e Huniel. 19 E los fills
per lurs perentats Liluní fon fill
fill de Guerson, e Gèyat fon fill
fon fill de aquell, e Simà fon fill
fill de aquell. 21 [*] e Sare fill
e Haminadab [*] e Asur són fills
de aquell, 23 [*] e Abisay, fill
fill de aquell, e Asur fon fill
fon fill †de Corè†, 24 e Càad fill
Càad fill de aquell, e Huriel fill
Huriel fill de aquell, e Uïas fill
e Uïas fill de aquell, e Idul fill
Idul fill de aquell. 25 E los fills
e Elcanà. Aquests foren fills le un
le un de l’altre. 28 E los fills
fou Jasim, e Eluà. 29 E los fills
fon son fill, e Semeý fon fill
Semeý fon fill de aquell, e Husaà,
e Husaà, de aquell, 30 e Simehà
30 e Simehà de aquell, e Ageàs
aquell, e Ageàs de aquell, e Ysaÿes
David féu star sobre [*] la casa
Senyor, quant se posave l’arque
[*] entrò que Salamó bastí le casa
fills: [*] Eman lo cantor, fill
Eman lo cantor, fill de Joel, fill
de Joel, fill de Samuel, 34 fill
de Samuel, 34 fill de Elcanà, fill
de Elcanà, fill de Joratam, fill
fill de Joratam, fill de Liel, fill
de Liel, fill de Thoya, 35 fill
35 fill de Sub, fill Estanè, fill

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

de lur pare. 25 E fornicaren derrera los
de lurs pares dels pobles de la terra, los
de la terra, los quals havia destrovits
de Ysrael scomoch contre ells l’esperit
de Pul, rey de Ssur, e l’esperit [*] rey
de Ssur, e l’esperit [*] rey axí mateix
de Rubèn e lo trip de Gadad e lo mig trip
de Gadad e lo mig trip de Menessè, e
de Menessè, e menaren-los en Elà e en
de vuy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills de
de Lleví foren Guerson, Caat e Metarí. 2 E
de Caad foren Abram e Ysach e Abron e
de Abram foren Aaron, Moysès e Mariam, lur
de Aaron foren Nadab e Abiüd e Alatzar e
de Nabugadenasor. 16 E axí foren los fills
de [*]: Garzon e Caat e Merarí. 17 Aquests
de Gerson: Lilum e Semeý. 18 E los fills
de Caat, segons dit és, foren Enbatim e
de Merarí foren Maalia e Musí, e aquests
de Guerson, e Gèyat fon fill de aquell, e
de aquell, e Simà fon fill de aquell. 21
de aquell. 21 [*] e Sare fill de aquell
de aquell [*]. 22 [*] e Haminadab [*] e
de aquell, 23 [*] e Abisay, fill de
de aquell, e Asur fon fill †de Corè†, 24 e
†de Corè†, 24 e Càad fill de aquell, e
de aquell, e Huriel fill de aquell, e Uïas
de aquell, e Uïas fill de aquell, e Idul
de aquell, e Idul fill de aquell. 25 E los
de aquell. 25 E los fills de Ethanà foren
de Ethanà foren Mansay e Masnet, 26 del
de l’altre. 28 E los fills de Samael
de Samael foren: lo primer nat fou Jasim,
de Merarí foren Maalí, e Libin fon son
de aquell, e Husaà, de aquell, 30 e Simehà
de aquell, 30 e Simehà de aquell, e Ageàs
de aquell, e Ageàs de aquell, e Ysaÿes de
de aquell, e Ysaÿes de aquell. 31 Aquests
de aquell. 31 Aquests són aquells que
de nostre Senyor, quant se posave l’arque
de nostro Senyor; 32 e servien le tende
de nostre Senyor en Jerusalem, e adonchs
de Joel, fill de Samuel, 34 fill de
de Samuel, 34 fill de Elcanà, fill de
de Elcanà, fill de Joratam, fill de Liel,
de Joratam, fill de Liel, fill de Thoya,
de Liel, fill de Thoya, 35 fill de Sub,
de Thoya, 35 fill de Sub, fill Estanè,
de Sub, fill Estanè, fill de Nèat, fill de
de Nèat, fill de Nassay, 36 fill de
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1Par 6,35
1Par 6,36
1Par 6,36
1Par 6,36
1Par 6,37
1Par 6,37
1Par 6,37
1Par 6,37
1Par 6,38
1Par 6,38
1Par 6,38
1Par 6,39
1Par 6,39
1Par 6,40
1Par 6,40
1Par 6,40
1Par 6,41
1Par 6,41
1Par 6,42
1Par 6,42
1Par 6,42
1Par 6,43
1Par 6,43
1Par 6,43
1Par 6,44
1Par 6,44
1Par 6,44
1Par 6,45
1Par 6,45
1Par 6,46
1Par 6,46
1Par 6,46
1Par 6,47
1Par 6,47
1Par 6,47
1Par 6,47
1Par 6,48
1Par 6,48
1Par 6,49
1Par 6,49
1Par 6,50
1Par 6,50
1Par 6,50
1Par 6,51
1Par 6,51
1Par 6,51
1Par 6,52
1Par 6,53
1Par 6,53
1Par 6,54

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

fill Estanè, fill de Nèat, fill
de Nèat, fill de Nassay, 36 fill
de Nassay, 36 fill de Altarà, fill
fill de Joel, fill da Azaries, fill
da Azaries, fill de Seff, 37 fill
de Seff, 37 fill de Càhat, fill
37 fill de Càhat, fill de Sir, fill
fill de Sir, fill de Asib, fill
de Asib, fill de Thora, 38 [*] fill
de Thora, 38 [*] fill de Caad, fill
fill de Caad, fill de Leví, fill
part dreta. E aquell Asap fon fill
Asap fon fill de Baraquies, fill
Baraquies, fill de Samnià, 40 fill
de Samnià, 40 fill de Michael, fill
de Michael, fill de Baasagès, fill
fill de Malatxies, 41 fill
Malatxies, 41 fill de Thamay, fill
fill de Fare, fill Adies, 42 fill
fill Adies, 42 fill de Athan, fill
fill de Athan, fill de Sinrà, fill
de Sinrà, fill de Semeý, 43 fill
de Semeý, 43 fill de Gàat, fill
fill de Gàat, fill de Guerson, fill
fill de Lleví. 44 E los fills
a part sinestra. E Ethan, fill
fill de Guisí, fill d’Abdí, fill
d’Abdí, fill de Mauch, 45 [*] fill
45 [*] fill de Amassies, fill
Amassies, fill de Elxies, 46 fill
de Elxies, 46 fill de Amsí, fill
46 fill de Amsí, fill de Barí, fill
de Barí, fill de Sàmer, 47 fill
de Sàmer, 47 fill de Maasí, fill
fill de Maasí, fill de Musí, fill
fill de Musí, fill de Merarí, fill
tots al servey del tabernaccla
servey del tabernaccla de la casa
sos fills perfumaven sobre l’altar
axí com ho menà Moysès, misatge
de Déu. 50 Aquests són los fills
són los fills de Aron: Aletzar, e
Finaàs fon son fill, e Besua, fill
e Besua, fill de aquell; 51 e Nu,
51 e Nu, de aquell, e Buquí,
e Buquí, de aquell, e Serayàs,
de aquell; 52 [*] e Aquitub,
e Aquitub, de aquell; 53 e Sadoch,
53 e Sadoch, de aquell; e Quimàs,
asetyamens per albergar los fills

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

de Nassay, 36 fill de Altarà, fill de
de Altarà, fill de Joel, fill da Azaries,
de Joel, fill da Azaries, fill de Seff, 37
de Seff, 37 fill de Càhat, fill de Sir,
de Càhat, fill de Sir, fill de Asib, fill
de Sir, fill de Asib, fill de Thora, 38
de Asib, fill de Thora, 38 [*] fill de
de Thora, 38 [*] fill de Caad, fill de
de Caad, fill de Leví, fill de Ysrael. 39
de Leví, fill de Ysrael. 39 E son germà
de Ysrael. 39 E son germà Ysay estava
de Baraquies, fill de Samnià, 40 fill de
de Samnià, 40 fill de Michael, fill de
de Michael, fill de Baasagès, fill de
de Baasagès, fill de Malatxies, 41 fill de
de Malatxies, 41 fill de Thamay, fill de
de Thamay, fill de Fare, fill Adies, 42
de Fare, fill Adies, 42 fill de Athan,
de Athan, fill de Sinrà, fill de Semeý, 43
de Sinrà, fill de Semeý, 43 fill de Gàat,
de Semeý, 43 fill de Gàat, fill de
de Gàat, fill de Guerson, fill de Lleví.
de Guerson, fill de Lleví. 44 E los fills
de Lleví. 44 E los fills de Merarí, lurs
de Merarí, lurs germans, stigueren a part
de Guisí, fill d’Abdí, fill de Mauch, 45
de Mauch, 45 [*] fill de Amassies, fill de
de Amassies, fill de Elxies, 46 fill de
de Elxies, 46 fill de Amsí, fill de Barí,
de Amsí, fill de Barí, fill de Sàmer, 47
de Barí, fill de Sàmer, 47 fill de Maasí,
de Sàmer, 47 fill de Maasí, fill de Musí,
de Maasí, fill de Musí, fill de Merarí,
de Musí, fill de Merarí, fill de Leví. 48
de Merarí, fill de Leví. 48 E lurs germans
de Leví. 48 E lurs germans levitans eren
de la casa de Déu. 49 E Aaron e sos fills
de Déu. 49 E Aaron e sos fills perfumaven
de l’holocaust e en sobra l’altar del
de Déu. 50 Aquests són los fills de Aron:
de Aron: Aletzar, e de aquest Finaàs fon
de aquest Finaàs fon son fill, e Besua,
de aquell; 51 e Nu, de aquell, e Buquí, de
de aquell, e Buquí, de aquell, e Serayàs,
de aquell, e Serayàs, de aquell; 52 [*] e
de aquell; 52 [*] e Aquitub, de aquell; 53
de aquell; 53 e Sadoch, de aquell; e
de aquell; e Quimàs, de aquell. 54 E ço
de aquell. 54 E ço que direm foren
de Aaron en los lurs térmens, ço és a
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1Par 6,54
en los lurs térmens, ço és a saber, de Chaat, e caygué-lus en sort 55
1Par 6,55
55 Hebron, qui és en l’entrada de Judà, e lurs deports; 56 emperò el camp
1Par 6,56
e lurs deports; 56 emperò el camp de la ciutat e sos cortills donaren a
1Par 6,56
sos cortills donaren a Caleff, fill de Safonià. 57 E als fills de Aaron
1Par 6,57
fill de Safonià. 57 E als fills de Aaron donaren le ciutat del reculliment
1Par 6,60
deports, 58-59 [*]. 60 E del trip de Bengemín los donaren atrecí Sabaà e
1Par 6,60
Totas lurs ciutats foren XII de lur linatge. 61 E dels de Caat qui
1Par 6,61
foren XII de lur linatge. 61 E dels de Caat qui foren romasos, del linatge d’
1Par 6,61
X ciutats en sort [*] del trip de Menassè; 62 [*] hagueren XII ciutats.
1Par 6,63
XII ciutats. 63 E los fills de Merarí, per lur linatge del trip de [*]
1Par 6,63
de Merarí, per lur linatge del trip de [*] Zabulon XII ciutats e lurs deports.
1Par 6,65
[*] 65 E donaren en sort del trip de Judà e dels fills de Simeon e dels
1Par 6,65
sort del trip de Judà e dels fills de Simeon e dels fills del trip de
1Par 6,65
de Simeon e dels fills del trip de Bengemín aquestes ciutats, qui són
1Par 6,66
E la sort dels linatges dels fills de Caat foren del trip de Efraÿm, 67 e
1Par 6,66
dels fills de Caat foren del trip de Efraÿm, 67 e donaren-lurs ciutats al
1Par 6,67
al reculliment: Cichem en lo munt de Efraÿm ab sos deports [*], 68 [*] 69 e
1Par 6,70
e sos deports. 70 E del mig trip de Menassè haguéran los de Caat qui són
1Par 6,70
mig trip de Menassè haguéran los de Caat qui són romasos, Aner e Balam e
1Par 6,71
e lurs deports [*]. 71 E los fills de Guerson hagueren de l’altre mig trip
1Par 6,71
71 E los fills de Guerson hagueren de l’altre mig trip de Menessè, Gelon, en
1Par 6,71
hagueren de l’altre mig trip de Menessè, Gelon, en Baasan, e Estarod e
1Par 6,72
e lurs axides. 72 E del trip de Ysacar hagueren Jahades e Jadebrot, [*]
1Par 6,74
e Aveu e lurs axides. 74 E del trip de Asser haguéran Masal e Abdon [*], 75 e
1Par 6,76
Rohob e lurs axides. 76 E del trip de Nabtalim hagueren Cades, en Galilea, e
1Par 6,78
77 [*] 78 E ultra lo flum Jordà, de Jerichó, devers sol yxent del Jordà,
1Par 6,78
yxent del Jordà, hagueren del trip de Rubèn, Basen, al desert de Jahesa [*],
1Par 6,78
del trip de Rubèn, Basen, al desert de Jahesa [*], 79 e Guedamar e Gesfat e
1Par 6,80
Gesfat e lurs axides. 80 E del trip de Gad hagueren Romoch, en Galaad, e
1Par 7,1
7,Tit Capítol VII 1 E los fills de Isacar foren Tolà e Jonà e Jassip e
1Par 7,2
e són quatre. 2 E los fills de Tolà foren Huzí e Rafay e Jariel e
1Par 7,2 Japsan e Samuel. Aquests foren caps de las casades de lurs pares e aquells
1Par 7,2
Aquests foren caps de las casades de lurs pares e aquells isqueren de Tholà,
1Par 7,2
de lurs pares e aquells isqueren de Tholà, e eren vasals de host en lo
1Par 7,2
isqueren de Tholà, e eren vasals de host en lo temps de Daviu, e éran XXII
1Par 7,2
e eren vasals de host en lo temps de Daviu, e éran XXII M ª e DC. 3 E los
1Par 7,3
e éran XXII M ª e DC. 3 E los fills de Huzí foren Jazaraÿas, e los de
1Par 7,3
de Huzí foren Jazaraÿas, e los de Jazaraÿas foren Micael e Obedià e Joel
1Par 7,4
ells foren per lurs generacions de casades de lurs pares hòmens aparentats
1Par 7,4
per lurs generacions de casades de lurs pares hòmens aparentats a host
1Par 7,5
e molts infants. 5 E los germans de tots los linatges de Ysachar eren
1Par 7,5
E los germans de tots los linatges de Ysachar eren hòmens forts de guerra, e
1Par 7,5
de Ysachar eren hòmens forts de guerra, e eren LXXXVII M ª entre tots
1Par 7,6
tots los parentats. 6 E los fills de Bengemín foren Bele e Bèquer e Jadiel,
1Par 7,7
Jadiel, e foren tres. 7 E los fills de Bele foren Esbon e Urí [*] e Jamarot e
1Par 7,7
e Horí. E foren V, qui foren cap de la casa de lur pare, hòmens forts de
1Par 7,7
E foren V, qui foren cap de la casa de lur pare, hòmens forts de guerra, e
1Par 7,7
la casa de lur pare, hòmens forts de guerra, e foren ab tot lur perentat
1Par 7,8
XXII M ª e XXIIII. 8 E los fills de Bèquer foren Samirà e Joàs e Làzer e
1Par 7,8
Anachó e Lamor: tots aquests foren de Bèquer. 9 E lur perentesch e lur
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1Par 7,9
lur perentesch e lur generació caps
1Par 7,9
e lur generació caps de casa
1Par 7,10
[*] fou XX M ª e CC. 10 E los fills
1Par 7,10
fills de Jadiel foren Balaam e los
1Par 7,11
Ysera: 11 tots aquests foren fills
1Par 7,11
fills de Jadiel, qui eren caps
1Par 7,11
qui eren caps de tots hòmens
1Par 7,13
hòmens del Dayhar. 13 E los fills
1Par 7,13
e Gàtzare e Salum, qui fon fill
1Par 7,14
fon fill de Balaat. 14 E los fills
1Par 7,14
e encare li infantà Mahir, pare
1Par 7,16
filles. 16 E infantà Maachà, muller
1Par 7,16
fill e mès-li nom Fares; e lo nom
1Par 7,16
nom de son germà Sares, e los fills
1Par 7,17 eren Hulam e Ràquem. 17 E los fills
1Par 7,17
Badan. E aquests són los fills
1Par 7,17
són los fills de Galaad, fills
1Par 7,17
de Galaad, fills de Machir, fill
1Par 7,19
e Amaalà. 19 Foren los fills
1Par 7,20
e Alaquí e Abimam. 20 E los fills
1Par 7,21
e Elet. E materen-los hòmens
1Par 7,21
E materen-los hòmens de Gad, nats
1Par 7,29
[*] 29 En le pertida dels fills
1Par 7,29
e en aquests habitaren los fills
1Par 7,29
habitaren los fills de Josep, fill
1Par 7,30
fill de Ysrael. 30 E los fills
1Par 7,31
era lur germana. 31 E los fills
1Par 7,31
Èber e Marcaal, qui fon senyor
1Par 7,33
e Suà, lur germana. 33 E los fills
1Par 7,33
e Baniael e Suar; aquests foren
1Par 7,34
foren de Lafalet. 34 E los fills
1Par 7,35
e Gabuà e Aram. 35 E los fills
1Par 7,38
e Jataran e Vaherà. 38 E los fills
1Par 7,39
e Pispà e Eerà. 39 E los fills
1Par 7,40
Raciès. 40 Tots aquests foren fills
1Par 7,40
aquests foren fills de Acer, caps
1Par 7,40
fills de Acer, caps de les cases
1Par 7,40
cases de lurs pares, hòmens triats
1Par 7,40
dels prínceps, ab tot lur linatge
1Par 8,6
e Enchan. 6 Aquests són los fills
1Par 8,6
los fills de Ehud qui foren caps
1Par 8,6
de Ehud qui foren caps de les cases
1Par 8,8 Hayut. 8 E Garaym engendrà al camp
1Par 8,10 Mirmà. Aquests són fills seus e cap
1Par 8,12
Abicub e Alafàel. 12 E als fills
1Par 8,13
13 E Barà e Zómer foren caps
1Par 8,13
de lurs pares e dels habitadors
1Par 8,13
Aquests feren fogir los habitadors
1Par 8,16
16 E Michdol e Yspà foren fills
1Par 8,18
e Jazalies e Joadab foren fills
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de casa de lur pare [*] fou XX M ª e CC.
de lur pare [*] fou XX M ª e CC. 10 E los
de Jadiel foren Balaam e los de Balaam fo
de Balaam fo Gehús e Bengemín e Hud e
de Jadiel, qui eren caps de tots hòmens de
de tots hòmens de guerra, e foren XVII M ª
de guerra, e foren XVII M ª e CC ixent a
de Naptalim foren Gaasiel e Guhim e
de Balaat. 14 E los fills de Menessè foren
de Menessè foren Asariel, que li infantà
de Galaad. 15 E Masir pres muller germana
de Matxir, fill e mès-li nom Fares; e lo
de son germà Sares, e los fills de aquell
de aquell eren Hulam e Ràquem. 17 E los
de Hulam, Badan. E aquests són los fills
de Galaad, fills de Machir, fill de
de Machir, fill de Manessè. 18 E lur
de Manessè. 18 E lur germane, le
de Zamidà Daham e Sèmsem e Alaquí e
de Efraÿm foren Sutalla e Bèred, son fill
de Gad, nats de la terra, cor devallaren a
de la terra, cor devallaren a pendra lur
de Menecè foren Bassan e ses viletes, [*]
de Josep, fill de Ysrael. 30 E los fills
de Ysrael. 30 E los fills de Asser foren
de Asser foren Jamnà e Ysuà e Ysim e
de Barià foren Èber e Marcaal, qui fon
de Bercayt. 32 E Èber engendrà Jafalet e
de Laffalet foren Fassat e Baniael e Suar;
de Lafalet. 34 E los fills de Zómer foren
de Zómer foren Exir e Rehegà e Gabuà e
de Élem, son germà, foren Safahà e Junà e
de Góher foren Gafuà e Pispà e Eerà. 39 E
de Hulà foren Araà e Amniel e Raciès. 40
de Acer, caps de les cases de lurs pares,
de les cases de lurs pares, hòmens triats
de lurs pares, hòmens triats de batalla,
de batalla, cap dels prínceps, ab tot lur
de host e batalla. E eren per nombre XXVI
de Ehud qui foren caps de les cases de
de les cases de lurs pares dels
de lurs pares dels habitadors, e foren
de Moab, quant ne tramatia Huzim e Baraàs,
de lurs pares. 11 E Manssip engendrà
de ell foren Ffàal e Àber e Missam e
de lurs pares e dels habitadors de Agulon.
de Agulon. Aquests feren fogir los
de Gaad. 14 E Quihó e Sat e Geremot 15 e
de Addià. 17 E Sabadies e Massulam e
de [*]. 19-20 [*] 21 [*] Semeý. 22 E Yspam
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1Par 8,25
e Abdaxà e Famiel, qui foren fills de Sasach. 26 E Samaý e Adzaries e Ataries
1Par 8,27
e Talaràs [*] e Asientí foren fills de Gerecam. 28 E aquests foren caps de
1Par 8,28 de Gerecam. 28 E aquests foren caps de lurs pares [*] e habitaren en
1Par 8,29
atrecí, e la muller del senyor de Gabaon havia nom Macacaon, 30 e lo nom
1Par 8,30
havia nom Macacaon, 30 e lo nom de son primer nat era Abdon, e l’altre
1Par 8,32
aquests habitaren en Jerusalem de prop lurs germans e ells ensemps. 33 E
1Par 8,35
[*] engendrà Michà. 35 E los fills de Michà foren Maribaal e Mèleych e
1Par 8,38
e Amon. Tots aquests foren fills de Azaell. 39 E [*] Àser, son germà: fou
1Par 8,40
lo terç. 40 E foren los fills de Hulam hòmens forts de batalla tirant bé
1Par 8,40
los fills de Hulam hòmens forts de batalla tirant bé d’arcs e
1Par 8,40
C L. Aquests isqueren dels fills de Bengemín e foren caps. 9,Tit Capítol
1Par 9,1
en lo libre dels reys d’Israel e de Judà, e fóran cativats en Babilònia per
1Par 9,3
3 En Jerusalem habitaren los fills de Judà e los de Bengemín e los fills de
1Par 9,3
habitaren los fills de Judà e los de Bengemín e los fills de Efraÿm e de
1Par 9,3
Judà e los de Bengemín e los fills de Efraÿm e de Manassè, e cativaren-los
1Par 9,3
de Bengemín e los fills de Efraÿm e de Manassè, e cativaren-los tots. 4 E
1Par 9,4
-los tots. 4 E fforen e Hoyí, fill de Amiüd, fill de Ambrí, fill de Imbrí,
1Par 9,4
fforen e Hoyí, fill de Amiüd, fill de Ambrí, fill de Imbrí, fill de Boní, e
1Par 9,4
fill de Amiüd, fill de Ambrí, fill de Imbrí, fill de Boní, e dels fills de
1Par 9,4
fill de Ambrí, fill de Imbrí, fill de Boní, e dels fills de Fares e de Judà.
1Par 9,4
Imbrí, fill de Boní, e dels fills de Fares e de Judà. 5 E de Solonica;
1Par 9,4
de Boní, e dels fills de Fares e de Judà. 5 E de Solonica; Assayà, son
1Par 9,5
dels fills de Fares e de Judà. 5 E de Solonica; Assayà, son primer nat [*]. 6
1Par 9,6
son primer nat [*]. 6 E los fills de Sàram, Israel e sos germans, e foren DC
1Par 9,7
e foren DC LXXXX. 7 E dels fills de Bengemín Sallu, fill de Masulan, fill
1Par 9,7
dels fills de Bengemín Sallu, fill de Masulan, fill de Addayà, fill de Samià;
1Par 9,7
Sallu, fill de Masulan, fill de Addayà, fill de Samià; 8 e Jabanies,
1Par 9,7
de Masulan, fill de Addayà, fill de Samià; 8 e Jabanies, fill de Jerocham;
1Par 9,8
fill de Samià; 8 e Jabanies, fill de Jerocham; e Elà, fill de Huzí, fill de
1Par 9,8
fill de Jerocham; e Elà, fill de Huzí, fill de Mercrí; e Masuŀlan, fill
1Par 9,8
Jerocham; e Elà, fill de Huzí, fill de Mercrí; e Masuŀlan, fill de Safayà,
1Par 9,8
fill de Mercrí; e Masuŀlan, fill de Safayà, fill de Rahuel, fill de
1Par 9,8
e Masuŀlan, fill de Safayà, fill de Rahuel, fill de Hibinies, 9 e lurs
1Par 9,8
de Safayà, fill de Rahuel, fill de Hibinies, 9 e lurs germans segons lurs
1Par 9,9 LVI. Tots aquests hòmens foren caps de linatges de casa de lurs pares. 10 E
1Par 9,9
hòmens foren caps de linatges de casa de lurs pares. 10 E dels sacerdots
1Par 9,9
foren caps de linatges de casa de lurs pares. 10 E dels sacerdots Ydeÿas
1Par 9,11
Jorip e Jatchim 11 e Atzaries, fill de Echies, fill de Masulam, fill de
1Par 9,11
11 e Atzaries, fill de Echies, fill de Masulam, fill de Sadoch, fill de
1Par 9,11
de Echies, fill de Masulam, fill de Sadoch, fill de Marayoch, fill de
1Par 9,11
de Masulam, fill de Sadoch, fill de Marayoch, fill de Axicub, mayoral de la
1Par 9,11
de Sadoch, fill de Marayoch, fill de Axicub, mayoral de la casa de Déu. 12 E
1Par 9,11
Marayoch, fill de Axicub, mayoral de la casa de Déu. 12 E Adies, fill de
1Par 9,11
fill de Axicub, mayoral de la casa de Déu. 12 E Adies, fill de Joracham, fill
1Par 9,12
de la casa de Déu. 12 E Adies, fill de Joracham, fill de Fassur, fill de
1Par 9,12
12 E Adies, fill de Joracham, fill de Fassur, fill de Melxies, e Amaday, fill
1Par 9,12
de Joracham, fill de Fassur, fill de Melxies, e Amaday, fill de Adiel, [*]
1Par 9,12
fill de Melxies, e Amaday, fill de Adiel, [*] fill de Mesuŀlam, e fon fill
1Par 9,12
e Amaday, fill de Adiel, [*] fill de Mesuŀlam, e fon fill de Masbenut, qui
1Par 9,12
[*] fill de Mesuŀlam, e fon fill de Masbenut, qui fon fill de Amar. 13 E
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1Par 9,13
1Par 9,13
1Par 9,13
1Par 9,14
1Par 9,14
1Par 9,14
1Par 9,14
1Par 9,15
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1Par 9,16
1Par 9,16
1Par 9,16
1Par 9,16
1Par 9,16
1Par 9,16
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1Par 9,19
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1Par 9,20
1Par 9,21
1Par 9,21
1Par 9,23
1Par 9,23
1Par 9,25
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1Par 9,32
1Par 9,33
1Par 9,33
1Par 9,35
1Par 9,44
1Par 10,1
1Par 10,2
1Par 10,5
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fon fill de Masbenut, qui fon fill
13 E lurs germans qui eren caps
germans qui eren caps de la casa
casa de lur pare foren DCC L vasals
DCC L vasals de host e en lo servey
de host e en lo servey de la obra
en lo servey de la obra de la casa
E dels levitans fon Samaÿas, fill
fon Samaÿas, fill de Assub, fill
de Assub, fill de Meritam, fill
de Meritam, fill de Asbayà, fill
e Ros e Gagal e Machaninà, fill
e Machaninà, fill de Michà, fill
fill de Michà, fill de Satí, fill
fill de Satí, fill de Assab, 16 e
fill de Assab, 16 e de Abdies, fill
e de Abdies, fill de Samaÿas, fill
de Samaÿas, fill de Galal, fill
fill de Gedecum, e Baraquies, fill
e Baraquies, fill de Asuà, fill
de Alcanà, qui estava al corral
orient. E aquests [*] los portés
portés de les posades dels fills
fills de Leví. 19 E Salum, fill
19 E Salum, fill de Coré, fill
fill de Coré, fill de Abiasab, fill
fill de Corè, e sos germans
de Corè, e sos germans de la casa
los coraytans eren sobra lo servey
presents† [*]. 20 E Fineàs, fill
era ab ell. 21 E Zaries, fill
fill de Masalmies, fon porter
e [*] lurs infants sobre les portes
infants sobre les portes de la casa
eren en los corrals per venir a cap
per venir a cap de VII dies aprés
les cambres e sobra los tresors
e sobra los tresors de la casa
de la casa de Déu, 27 e ixen entorn
de Déu, 27 e ixen entorn de la casa
capallans, com feien los letovaris
dels crespells. 32 E dels fills
crespells. 32 E dels fills de Caat,
lecenciats per les cambres, cor
per les cambres, cor de dia e
[*] era apellat Jaheyl, e lo nom
e Anaan. Aquests foren fills
e caygueren morts en lo munt
Jonatàs e Melxisua e Benadab, fills
açò que Saül era mort, féu semblant
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de Amar. 13 E lurs germans qui eren caps
de la casa de lur pare foren DCC L vasals
de lur pare foren DCC L vasals de host e
de host e en lo servey de la obra de la
de la obra de la casa de Déu. 14 E dels
de la casa de Déu. 14 E dels levitans fon
de Déu. 14 E dels levitans fon Samaÿas,
de Assub, fill de Meritam, fill de Asbayà,
de Meritam, fill de Asbayà, fill de
de Asbayà, fill de Merarí, 15 e Bahobatar
de Merarí, 15 e Bahobatar e Ros e Gagal e
de Michà, fill de Satí, fill de Assab, 16
de Satí, fill de Assab, 16 e de Abdies,
de Assab, 16 e de Abdies, fill de Samaÿas,
de Abdies, fill de Samaÿas, fill de Galal,
de Samaÿas, fill de Galal, fill de
de Galal, fill de Gedecum, e Baraquies,
de Gedecum, e Baraquies, fill de Asuà,
de Asuà, fill de Alcanà, qui estava al
de Alcanà, qui estava al corral de
de Notafacents. 17 E los portés eren Salum
de les posades dels fills de Leví. 19 E
de Leví. 19 E Salum, fill de Coré, fill de
de Coré, fill de Abiasab, fill de Corè, e
de Abiasab, fill de Corè, e sos germans de
de Corè, e sos germans de la casa de son
de la casa de son pare. E los coraytans
de son pare. E los coraytans eren sobra lo
de obra gordant †los presents† [*]. 20 E
de Aletzar, fon senyor sobra ells
de Masalmies, fon porter de la porta del
de la porta del tabernaccla del testament.
de la casa de Déu e del trabernaccla (ço
de Déu e del trabernaccla (ço és, Abdomnes
de VII dies aprés de un temps en l’altre
de un temps en l’altre per star ab
de la casa de Déu, 27 e ixen entorn de la
de Déu, 27 e ixen entorn de la casa de
de la casa de Déu, car sola a ells era la
de Déu, car sola a ells era la guorda, e
de les pimentes. 31 E Matichaties, dels
de Caat, de generació, éran ordonats los
de generació, éran ordonats los pans per
de dia e de nit eren sobra ells matexos al
de nit eren sobra ells matexos al servey.
de sa muller havia nom Maachà, 36 e son
de Azael. 10,Tit Capítol X 1 E los
de Gelboe. 2 E encalsaren los felisteus
de Saül. 3 E encruscà’s le batalla sobra
de si matex e morí. 6 E morí Saül e tres
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1Par 10,8 morts, qui foren cayguts en lo munt de Gelboe. 9 E despullaren-los e
1Par 10,10 a lur poble. 10 E materen les armas de Saül en la casa de lur déu, e lo cap
1Par 10,10
les armas de Saül en la casa de lur déu, e lo cap ficaren en le casa de
1Par 10,10
déu, e lo cap ficaren en le casa de Dagon. 11 E oÿren los hòmens de
1Par 10,11
de Dagon. 11 E oÿren los hòmens de Jabés-de-Galaat tot ço que havien fet
1Par 10,12
12 e levaren-se tots los hòmens de l’host e anaren allà, e portaren-se
1Par 10,12
allà, e portaren-se lo cors de Saül e los corsos de sos fills, e
1Par 10,12
-se lo cors de Saül e los corsos de sos fills, e portaren-los-se’n en
1Par 10,13 nostre Senyor, no guardà le paraula de nostre Senyor, per ço com demanà
1Par 10,14
ocís, e girà lo regna a Daviu, fill de Ysayi. 11,Tit Capítol XI 1E ajustaren1Par 11,3
3 E vengueren tots los vells de Israel en Hebron al rey. E feren
1Par 11,3
sobra d’Israel, segons le paraula de nostre Senyor, per mà de Samuel. 4 E
1Par 11,3
le paraula de nostre Senyor, per mà de Samuel. 4 E anà Daviu ab tot Ysrael en
1Par 11,5
5 E digueren los habitadors de Gebús a Daviu: –No vingues ací. E pres
1Par 11,5 vingues ací. E pres Daviu la devesa de Sion, e féu-hi ciutat, apellada
1Par 11,5
e féu-hi ciutat, apellada «ciutat de Daviu». 6 E dix: –Tot hom qui ferrà lo
1Par 11,6
primerament sia cap e senyor de la host. E puyà primerament Joab, fill
1Par 11,6
host. E puyà primerament Joab, fill de Siruià, e fon fet cap e senyor. 7 E
1Par 11,7
e per ço fon apellada «ciutat de Daviu». 8 E bestí le ciutat de Daviu
1Par 11,8
de Daviu». 8 E bestí le ciutat de Daviu tot entorn ço qui era pla, e Joab
1Par 11,8
pla, e Joab mantench les relíquies de la ciutat de Daviu. 9 On més anave,
1Par 11,8
mantench les relíquies de la ciutat de Daviu. 9 On més anave, crexia en valor,
1Par 11,9
en valor, e nostre Senyor Déu de Sabaot era ab ell. 10 Aquests són los
1Par 11,11
Ysrael. 11 [*] E Jabuzan, fill de Aquivion, aquest era cap dels
1Par 11,12
12 E aprés ell era Alatzar, fill de son oncla lo Horayta; aquest era dels
1Par 11,13
13 E ell era ab Daviu a part de munt, com los filisteus se ajustaren
1Par 11,14
14 [*] e salvà nostre Senyor de gran salvació lo poble d’Israel. 15 E
1Par 11,15
tres dels XXX al camp [*] de Adulan, e la host dels filisteus era
1Par 11,15
filisteus era atendada en lo pla de Rafim, 16 e Daviu fogí en la davesa, e
1Par 11,17
Daviu e dix: –Qui·m darà a beura de la aygua qui és al portal de Batlem? 18
1Par 11,17
beura de la aygua qui és al portal de Batlem? 18 E aquests tres trencharen le
1Par 11,18
filisteus e portaren aygua del pou de la porta de Batlem, qui és al portal, e
1Par 11,18
portaren aygua del pou de la porta de Batlem, qui és al portal, e vengueren e
1Par 11,19
beuria le lur ànima, cor en paril de lur ànima le han aportada. E no le
1Par 11,20
los tres vasalls. 20 Haysay, germà de Joab, era cap dels altres XXX; ell
1Par 11,22
no poch venir. 22 E Banayà, fill de Johadà, homa valent d’armes e de grans
1Par 11,22
de Johadà, homa valent d’armes e de grans fets, de Cabseel, farí los dos
1Par 11,22
valent d’armes e de grans fets, de Cabseel, farí los dos primers prínceps
1Par 11,22
farí los dos primers prínceps de Moab, e davallà [*]. 23 E matà lo
1Par 11,23
[*]. 23 E matà lo agepcià, homa de gran mesura de V colzes, e en le mà de
1Par 11,23
lo agepcià, homa de gran mesura de V colzes, e en le mà de l’egepcià era
1Par 11,23 gran mesura de V colzes, e en le mà de l’egepcià era le lança a forma de
1Par 11,23
de l’egepcià era le lança a forma de plagador de tela de taler. E devellà ab
1Par 11,23
era le lança a forma de plagador de tela de taler. E devellà ab ell una
1Par 11,23
lança a forma de plagador de tela de taler. E devellà ab ell una verga,
1Par 11,24
lo [*]. 24 Tot açò féu Benayà, fill de Joyadà; ell havia nom del terç vasal.
1Par 11,26 vasalls d’armes éran: Azael, germà de Joab, e Alcanan, fill de son oncla, de
1Par 11,26
germà de Joab, e Alcanan, fill de son oncla, de Belom, 27 Semot arrorita
1Par 11,26
Joab, e Alcanan, fill de son oncla, de Belom, 27 Semot arrorita e [*] lo
1Par 11,28
e [*] lo ffalonita, 28 e Ysan, fill de Yques racoytà, e Abízer anthoyita, 29
79

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 11,31
nathofarita, [*] 31 e Iray, fill
1Par 11,31
[*] 31 e Iray, fill de Ribay,
1Par 11,31
fill de Ribay, de Gabeà, dels fills
1Par 11,32
e Benayà. 32 [*] dels torrents
1Par 11,32
e Esmanot lo bacurmen e Ababà
1Par 11,33
Ababà de Solabanta. 33 E los fills
1Par 11,33
Geym lo genosita. E Jonathan, fill
1Par 11,35
arrarita 34 [*] 35 e Alifal, fill
1Par 11,37
lo falonita, 37 [*] e Naharay, fill
1Par 11,38
fill de Nasbay. 38 E Joel, germà
1Par 11,38
germà de Natà, e Amibaar, fill
1Par 11,39
e Nafrayà, lo baró portador
1Par 11,39
lo baró portador de les armes
1Par 11,39
portador de les armes de Joyà, fill
1Par 11,41
41 e Hories lo eteu, e Sabaat, fill
1Par 11,42 fill de Aquilay; 42 e Adummà, fill
1Par 11,42
de Sizà, lo robanita, cap del trip
1Par 11,43
sobra ell los XXX, 43 e Anan, fill
1Par 11,44
lo estareu, e Samasihoel, fill
1Par 11,45
lo arrorita, 45 e Jadiel, fill
1Par 11,45
fill de Simbrí, e Josà, germà
1Par 11,46 da Manim, e Saribay e Josabà, fills
1Par 12,1
que era detengut [*] Saül, fill
1Par 12,1
Sis; ells éran dels vasals valadors
1Par 12,2
ab l’arch. Eren dels germans
1Par 12,2
arch. Eren dels germans de Saül, e
1Par 12,3
d’ells era Achsiàtzar e Joàs, fill
1Par 12,3
Achsiàtzar e Joàs, fill de Samayà
1Par 12,3
de Gabaà, e Jassiel e Sàlati, fill
1Par 12,3
fill de Esmanet; e Brachà e Jehu
1Par 12,4
e Jehu de Hanachot. 4 E Samaÿas
1Par 12,4
e Jahazel e Johanan e Josabat
1Par 12,6
e Gesies e Sariel e Jàser e Labusan
1Par 12,7
7 e Johelà e Salbadià, fill
1Par 12,7
e Johelà e Salbadià, fill de Geraam
1Par 12,8
fill de Geraam de Gador. 8 Del trip
1Par 12,8 e Madabat, hòmens d’armes, hòmens
1Par 12,8
d’armes, hòmens de batalla e
1Par 12,8
ab lansa e ascut, qui havían faç
1Par 12,14
VIIII è. 14 Tots aquests són fills
1Par 12,14 Tots aquests són fills de Gad, caps
1Par 12,14
fills de Gad, caps de la host. E
1Par 12,14 E de aquests lo pus poch és senyor
1Par 12,14 pus poch és senyor de C e lo mayor
1Par 12,15
Jordà en lo primer mes e era ple
1Par 12,16 a ponent. 16 E vengueren dels fills
1Par 12,17
rahó vós siats venguts, lo Déu
1Par 12,18 dix: –Amb tu, David, e amb tu, fill
1Par 12,18
David rabé-los e mès-los al cap
1Par 12,19
de faeltat. 19 E aquells del trip
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de Ribay, de Gabeà, dels fills de
de Gabeà, dels fills de Bengemín, e
de Bengemín, e Benayà. 32 [*] dels
de Gaas, e Ayel arabita e Esmanot lo
de Solabanta. 33 E los fills de Geym lo
de Geym lo genosita. E Jonathan, fill de
de Saý, lo arrarita 34 [*] 35 e Alifal,
de Hus, 36 Afer lo macarita e Achia lo
de Nasbay. 38 E Joel, germà de Natà, e
de Natà, e Amibaar, fill de Guerí, 39 e
de Guerí, 39 e Sàllet lo amonita, e
de les armes de Joyà, fill de Asaxayà, 40
de Joyà, fill de Asaxayà, 40 e Irahaà lo
de Asaxayà, 40 e Irahaà lo getí [*] 41 e
de Aquilay; 42 e Adummà, fill de Sizà, lo
de Sizà, lo robanita, cap del trip de
de Rubèn, sobra ell los XXX, 43 e Anan,
de Mahachà, e Josafat lo mitaneu 44 e
de Hothan lo arrorita, 45 e Jadiel, fill
de Simbrí, e Josà, germà de Risí, 46 e
de Risí, 46 e Aliel, da Manim, e Saribay e
de Alnàal, e Simà mohabita e Alial e Obet
de Sis; ells éran dels vasals valadors de
de geritans, 2 e trahents sagetes ab arch
de Saül, e de Bengemín. 3 E lo cap d’ells
de Bengemín. 3 E lo cap d’ells era
de Samayà de Gabaà, e Jassiel e Sàlati,
de Gabaà, e Jassiel e Sàlati, fill de
de Esmanet; e Brachà e Jehu de Hanachot. 4
de Hanachot. 4 E Samaÿas de Gabaon, qui
de Gabaon, qui era dels XXX vasalls, e
de Gaderà, 5 Elusai e Geremot e Balay e
de Curaytans, 7 e Johelà e Salbadià, fill
de Geraam de Gador. 8 Del trip de Gad se
de Gador. 8 Del trip de Gad se apertaven
de Gad se apertaven ab David Amassat e
de batalla e de host, aperellats ab lansa
de host, aperellats ab lansa e ascut, qui
de lleó e eren leugers com a cabirols
de Gad, caps de la host. E de aquests lo
de la host. E de aquests lo pus poch és
de aquests lo pus poch és senyor de C e lo
de C e lo mayor de M ª. 15 Tots pessaren
de M ª. 15 Tots pessaren Jordà en lo
de totes parts, e féran fogir los
de Bengemín e Judà entrò al Mefar, a
de vostro pare ho vage e us prou. 18 L’
de Jessè, pau, pau sia ab tu e pau sia ab
de faeltat. 19 E aquells del trip de
de Menessè se aplegaren a David com vania
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los nostros caps vendrà en gràcia
se gitaren devant ell hòmens
Selcay, cap dels millenars del trip
que fo ab ten gran host com host
en Hebron, per fer tornar lo regna
de Saül a ell, segons le paraula
de nostre Senyor. 24 Dels fills
aparallats a host. 25 E dels fills
25 E dels fills de Simeon vasalls
foren VII M ª [*]. 26 E dels fills
28 E Sadoch, qui era fadrí vasall
era fadrí vasall de host ab le casa
príncep, II M ª. 29 E dels fills
E dels fills de Bengemín, germans
més, sinó que guardaven la casa
la casa de Saül. 30 E dels fills
foren XXII M ª e DCCC vasalls
M ª e DCCC vasalls de host, hòmens
vasalls de host, hòmens de fama
de host, hòmens de fama de casa
casa de lur para. 31 E del mig trip
per son nom que vinguecen en ajuda
fer-lo regnar. 32 E dels fills
despux so que faria Ysrael, e foren
e ab ells tots lurs germans. 33 E
foren L M ª. Aquests no eren
M ª. Aquests no eren de dos cors ne
ne de dues cares. 34 Dels fills
lança, XXXVII M ª. 35 E dels fills
batalla, XXVII M ª. 36 E dels fills
a guerra XXXX M ª. 37 D’equells
XXXX M ª. 37 D’equells de part
37 D’equells de part de Jordà,
de part de Jordà, de Rubèn e
de Rubèn e de Gad e del mig trip
mig trip de Manassè, portant armes
de Manassè, portant armes de host e
Tots aquests eren hòmens d’armes e
tots aquells qui eren romasos
romasos de Ysrael havien en cor
e ab muls e ab bous, e ab vianda
2 e dix David a tota la universitat
són romasos per totes les terres
no la havem raquesta en lo temps
David tot lo poble d’Israel,
de Sicoch [*] entrò a le entrada
de Emach, per fer vanir l’arque
fer vanir l’arque de nostre Senyor
6 E puyà David e tot Ysrael
qui és en Judea, per levar l’arque
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de son senyor Saül. 20 E, com hach [*] a
de Menessè, ço és, Adamà e Jacebat [*] e
de Menessè. 21 E ajudaren [*] sobra la
de Déu. 23 E aquests són los nombres dels
de Saül a ell, segons le paraula de nostre
de nostre Senyor. 24 Dels fills de Judà,
de Judà, portant scut e lansa, foren VI M
de Simeon vasalls de batalla foren VII M ª
de batalla foren VII M ª [*]. 26 E dels
de Leví foren [*] 27 [*] III M ª e DCC. 28
de host ab le casa de son pare, qui era
de son pare, qui era príncep, II M ª. 29 E
de Bengemín, germans de Saül, foren III M
de Saül, foren III M ª hòmens, e encare
de Saül. 30 E dels fills de Efraÿm foren
de Efraÿm foren XXII M ª e DCCC vasalls de
de host, hòmens de fama de casa de lur
de fama de casa de lur para. 31 E del mig
de casa de lur para. 31 E del mig trip de
de lur para. 31 E del mig trip de Menessè
de Menessè foren XVIII M ª, qui foren
de David per fer-lo regnar. 32 E dels
de Ysacar, sabents sciència, per ço que
de lur trip caps dels CC, e ab ells tots
de Zabulon ixents a la host armats a
de dos cors ne de dues cares. 34 Dels
de dues cares. 34 Dels fills de Naptalim
de Naptalim [*] †e ach tres al es† ab
de Dan, aparellats a batalla, XXVII M ª.
de Asser ixent a host, hi hach hòmens
de part de Jordà, de Rubèn e de Gad e del
de Jordà, de Rubèn e de Gad e del mig trip
de Rubèn e de Gad e del mig trip de
de Gad e del mig trip de Manassè, portant
de Manassè, portant armes de host e de
de host e de batalla, hòmens bons C XX M
de batalla, hòmens bons C XX M ª. 38 Tots
de guerra e hòmens bé aperellats e ab cor
de Ysrael havien en cor de fer regnar
de fer regnar David. 39 E stegueren aquí
de farina e panses e figues e vi e oli e
de Ysrael: –Si a nostro Senyor plau ni a
de Israel, e ab ells sien tots los
de Saül. 4 E dix tota la universitat:
de Sicoch [*] entrò a le entrada de Emach,
de Emach, per fer vanir l’arque de nostre
de nostre Senyor de Cariaciarim. 6 E puyà
de Cariaciarim. 6 E puyà David e tot
de Beleat a Cariaciharim, qui és en Judea,
de nostre Senyor [*] en lo nom de Déu, qui
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1Par 13,6
de nostre Senyor [*] en lo nom
1Par 13,7
apellat. 7 E carragaren l’arque
1Par 13,7
de Déu sobra una vadella novella
1Par 13,7
una vadella novella de la casa
1Par 13,10
e moch-se. 10 Per açò le ira
1Par 13,12
dient: «Com reculliré yo l’arque
1Par 13,13
ciutat, e féu-le pozar en la casa
1Par 13,14
e benaý nostre Senyor la casa
1Par 14,1 Capítol XIIII 1 E tramès Huram, rey
1Par 14,1
sos misatges a David, e fusta
1Par 14,9
e atendaren-se en lo pla
1Par 14,10 pla de Rafaÿm. 10 E David demanà
1Par 14,15
Bataÿm. 15 E, com oyràs le veu
1Par 14,15
que yo los trematré al camp
1Par 14,16
host dels filisteus e perseguí-la
1Par 14,17
entrò a Gatza. 17 E axí la fama
1Par 15,1
sua ciutat, e bastí loch a le arque
1Par 15,2
que nengú no s’acostàs a la arque
1Par 15,3
ajustar David tota la universitat
1Par 15,3
en Jerusalem per fer puyar l’arque
1Par 15,4
4 E ajustà David los fills
1Par 15,5
Aaron e los levitans. 5 Dels fills
1Par 15,6
e sos germans, C XXV. 6 Dels fills
1Par 15,8
germans eren C XXX. 8 E dels fills
1Par 15,12
vostros germans, e puyats l’arque
1Par 15,12
l’arque de nostre Senyor Déu
1Par 15,14
per ço que puyacen l’arque
1Par 15,15
los dels levitans l’arqua
1Par 15,15 manà Moysès, segons lo manament
1Par 15,17
féran estar los levitans Emà, fill
1Par 15,23
23 E Baraxies e Canà, porters
1Par 15,24
trompaven devant l’archa
1Par 15,24
e Jayà eren capellans porters
1Par 15,25
alegrament per fer puyar l’archa
1Par 15,25
fer puyar l’archa de la covinensa
1Par 15,27
E David era abrigat ab un mantell
1Par 15,28
aportava l’archa del testament
1Par 15,29
òrguens [*]. 29 E com l’archa [*]
1Par 15,29
fou venguda entrò a le ciutat
1Par 15,29
a le ciutat de David, Michol, filla
1Par 16,1
Capítol XVI 1 E portaren l’archa
1Par 16,2
Déu. 2 E, com David hach esplagat
1Par 16,3
lo poble [*] 3 e partí a tothom
1Par 16,3
[*] 3 e partí a tothom de Ysrael,
1Par 16,3
l’hom entrò a le fembra, una pessa
1Par 16,3
una pessa de pa a cascun, un tros
1Par 16,3
un tros de carn e una ampolla
1Par 16,5
e Johel lo quint [*] ab esturments
1Par 16,6 aquests sonaven contínuament devant
1Par 16,6 contínuament devant de la covinensa

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

de Déu, qui era apellat. 7 E carragaren l’
de Déu sobra una vadella novella de la
de la casa de Benadab, on era Asaà e
de Benadab, on era Asaà e Achià, qui
de nostre Senyor vench contra Asaà e matà
de Déu [*]?» 13 E per ço, David no la
de Obedebedom [*] 14 [*] per tres mesos, e
de Obedebedom, e tot ço que hy havia.
de Assur, sos misatges a David, e fusta de
de sedra e mestres [*] per a bestir le
de Rafaÿm. 10 E David demanà de consell a
de consell a nostre Senyor, dient: –Si yo
de la tempesta que yo los trematré al camp
de Betaÿm, adonchs axiràs a batalla, cor
de Gabaon entrò a Gatza. 17 E axí la fama
de David per totes terres, e nostre Senyor
de Déu, e atendà allí tenda. 2 E adonchs
de Déu, sinó los levitans, cor ells alegí
de Israel en Jerusalem per fer puyar l’
de nostra Senyor en lo loch que li havia
de Aaron e los levitans. 5 Dels fills de
de Caat, e Uriel era lur príncep, e sos
de Merarí e Asayà [*] 7 [*] era lur
de Elisafan [*] 9 [*] era príncep Eliel
de nostre Senyor Déu de Ysrael allà [*] he
de Ysrael allà [*] he aperellat loch, 13
de nostro Senyor Déu d’Israel, 15 e
de Déu, axí com manà Moysès, segons lo
de nostre Senyor, en lurs espatlles ab
de Johel [*] 18 e sos germans [*] e
de la archa. 24 E Abanias e Josafat e
de Déu ab trompes, e Obedebedom e Jayà
de la archa. 25 E David e los pròmens d’
de la covinensa de nostre Senyor Déu [*].
de nostre Senyor Déu [*]. 26 [*] e
de porpra, e tots los levítichs, qui
de nostre Senyor ab jubilació, faent-ho
de nostre senyor fou venguda entrò a le
de David, Michol, filla de Saül, esguordà
de Saül, esguordà per le finestra e viu lo
de nostre Senyor e feren-le estar dins
de sacrificar los holocausts e los
de Ysrael, de l’hom entrò a le fembra,
de l’hom entrò a le fembra, una pessa de
de pa a cascun, un tros de carn e una
de carn e una ampolla de vi. 4 E mès
de vi. 4 E mès devant l’archa [*]
de tabals e d’òrguens, e Asap ab sembes.
de la covinensa de nostre Senyor. 7 E
de nostre Senyor. 7 E aquell dia matex
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1Par 16,7
1Par 16,7
1Par 16,10
1Par 16,12
1Par 16,13
1Par 16,13
1Par 16,17
1Par 16,18
1Par 16,18
1Par 16,19
1Par 16,23
1Par 16,26
1Par 16,28
1Par 16,29
1Par 16,33
1Par 16,35
1Par 16,35
1Par 16,35
1Par 16,37
1Par 16,37
1Par 16,38
1Par 16,39
1Par 16,40
1Par 16,40
1Par 16,42
1Par 17,1
1Par 17,1
1Par 17,3
1Par 17,5
1Par 17,5
1Par 17,5
1Par 17,5
1Par 17,6
1Par 17,6
1Par 17,7
1Par 17,9
1Par 17,11
1Par 17,13
1Par 17,13
1Par 17,17
1Par 17,17
1Par 17,18
1Par 17,21
1Par 17,24
1Par 17,25
1Par 17,25
1Par 17,27
1Par 18,1
1Par 18,3
1Par 18,3
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loar nostre Senyor a cantar per mà
Senyor a cantar per mà de Asap e
sues maravellas. 10 E loats lo nom
les sues maravellas e los juýs
los juýs de la sua buca. 13 Sament
Sament de Aabram, sos serfs, fills
en custuma, en Ysrael en testament
18 dient: “A tu donaré la terra
tu donaré la terra de Canahan, part
vostra heratat.” 19 Que dabans éreu
Senyor tota le terra, recomptats
terribla sobra tots los déus 26
glòria a nostre Senyor, linatge
adorats nostro Senyor en lo palau
cantaran los arbres [*] per la faç
35 E digats: “Salva-nos Déu
e ajusta-nos e estorç-nos
-nos de les gents, per loar lo nom
aquí avant l’archa del testament
germans per servir aquella, sovenyr
esser. 38 E Obedebedom [*], fill
ordonats, devant lo tabernaccla
a nostre Senyor sobra l’altar
[*], axí com és scrit en la ley
per a cantar a Déu. E los fills
–Vet que yo sech en casa coberta
en casa coberta de sedra e l’archa
3 E en aquella nit fon la paraula
dia ensà que yo fiu puyar Ysrael
que yo fiu puyar Ysrael de terra
de terra de Egipta entrò al die
entrò al die de vuy; són estat
ab Ysrael comaní a tots los jutges
no que·ls digués que·m fecen casa
per açò [*]: “Diu nostre Senyor Déu
e no s’estremirà més, ne fills
le tua sament aprés tu, qui serà
mi fills, e le mia mà no·s levarà
levada en aquell qui és estat abans
has parlat sobra le casa
parlat sobra le casa de ton serf
Què anadiràs a David, ton serf, més
devant lo teu poble que has rasamut
Déu és stat d’Israel”, e la casa
Déu meu, has revalat a la orella
li casa, per açò, Senyor, ha trobat
tu ést e has volguda banayr la casa
’ls e pres Gatza e les suas viletes
David. 3 E farí David Adoràsey, rey
cama en lo flum Jordà e·n lo flum
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de Asap e de sos germans aquests salms
de sos germans aquests salms dient: 8
de la sua santadat, e alegrats-vos e
de la sua buca. 13 Sament de Aabram, sos
de Aabram, sos serfs, fills de Jacob, sos
de Jacob, sos elets. 14 Ell és nostre
de tostemps, 18 dient: “A tu donaré la
de Canahan, part de la vostra heratat.” 19
de la vostra heratat.” 19 Que dabans éreu
de poch nombra e ten pochs que paríets
de dia en dia la sua salvació. 24
de les [*] ídoles, e nostre Senyor ha fets
de pobles, donats a nostre Senyor glòria e
de la sua santadat. 30 Sia comoguda devant
de nostre Senyor, cor és vengut per jutyar
de la nostra salvació e ajusta-nos e
de les gents, per loar lo nom de la tua
de la tua santadat e per loar tu en la tua
de nostre Senyor, e lexà aquella a Asap e
de dia en dia, cascú segons son esser. 38
de Judicium, [*] era sobra los portés. [*]
de nostre Senyor en l’altar qui era da
de l’holocaust contínuhament [*], axí com
de nostre Senyor, la qual manà a Ysrael.
de Geditur eren establits al portal. 43 E
de sedra e l’archa de nostre Senyor està
de nostre Senyor està desots cortines. 2 E
de nostre Senyor en Athan profeta dient: 4
de terra de Egipta entrò al die de vuy;
de Egipta entrò al die de vuy; són estat
de vuy; són estat de tenda en tenda e en
de tenda en tenda e en tabernaccla. 6
de Ysrael que administracen lo meu pobla,
de cedres ni ma’n basticen.” 7 E per açò
de Sabaot: ‘Yo t’he pres del folch
de falcia no nodriran d’anganar-lo axí
de tos fills, e endresaré lur regna. 12
de sobra ell, axí com l’he levada en
de tu. 14 E fer-l’he estar en mon
de ton serf de luyn e has-ma fet
de luyn e has-ma fet esperador sobra
de honor? Tu, Senyor Déu meu, conexs ton
de Agipta. 22 E d’aquí avant prenguist lo
de David, ton serf, sia endressada en lo
de ton serf da bastir-li casa, per açò,
de pregar devant tu. 26 E ara, Senyor Déu,
de ton serf, e que sia tostemps devant tu,
de la mà dels filisteus. 2 E farí Moab, e
de Sabà, a Amat, car anava per metra cama
de Eufrates. 4 E tolch-li David CCC
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1Par 18,5 Darmasach per ajudar Adaratzey, rey
1Par 18,7
vergues d’or que havien los serfs
1Par 18,8 David pres Macaat e Macur, ciutats
1Par 18,9
havia aram [*]. 9 E oý Tecuni, rey
1Par 18,9
farida e consumada tota la host
1Par 18,9
tota la host de Adorròer, rey
1Par 18,11
ab l’argent e ab l’aur que portà
1Par 18,11
l’aur que portà de totes les gents
1Par 18,11
portà de totes les gents de Edom e
1Par 18,11
e de Moab [*] e dels filisteus e
1Par 18,12
e de Amalech. 12 E Isay, fill
1Par 18,12
de Siruià, farí Edom en la vall
1Par 18,13 †en Basaces† en Edom e fo Edom serf
1Par 18,15
a tot son pobla. 15 E Johà, fill
1Par 18,15
sobra tota la host. E Josafat, fill
1Par 18,16
fill d’Eitub, e Aximàlech, fill
1Par 18,17
era notari. 17 E Benaÿas, fill
1Par 18,17
sobra los retheus [*]. E los fills
1Par 19,1
tot açò, morí Naàs, rey dels fills
1Par 19,2
–Faré amistança ab Anum, fill
1Par 19,2
misatgers a Anum per aconortar-lo
1Par 19,2 son pare, e vangueren los misatgers
1Par 19,3
3 E digueren los prínceps
1Par 19,3 cuydes tu que David face amistança
1Par 19,3
face amistança de conortar-ta
1Par 19,4
tua. 4 E pres Anum los missatgers
1Par 19,4
e ragué-los lo cap e la maytat
1Par 19,6
havían envergonyits los misatgers
1Par 19,6
rey da Amon, tramès, i els fills
1Par 19,6
e Mahacà, e encara que soldayacen
1Par 19,7
XXXII M ª carretas e lo rey
1Par 19,7
E los fills d’Amon se ajustaren
1Par 19,9
-se a batalla a la porta
1Par 19,10
li era davant e darrera, e alegí
1Par 19,10
darrera, e alegí de tots los jóvens
1Par 19,15
era fogit, fogiren aytanbé per mà
1Par 19,15
e Joab se’n tornà a le ciutat
1Par 19,16
ultra Jordà, e a Safach, príncep
1Par 19,16
e a Safach, príncep de la host
1Par 19,18 fugí Aram per Ysrael. E matà David
1Par 19,18
e fo-hi mort Sofach, príncep
1Par 19,19
de la host. 19 E vaeren los serfs
1Par 20,1
a host, Joab ajustà tot lo poder
1Par 20,2
2 E David pres la corona del cap
1Par 20,2
prasioses, e fon sobra lo cap
1Par 20,2
de David, e trasch moltes despulles
1Par 20,3
ferra, e en Magerot. E axí ho féu
1Par 20,4
ab los filisteus e farí Sabatay
1Par 20,5
e aquí ferí Alcanan, fill
1Par 20,5
fill de Jahir, a Lamí, germà
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de Sabaà, e David aucís-li XXII M ª
de Adoràtzer e aportaren-les en
de Adoràtzer, on havia aram [*]. 9 E oý
de Emat, que David havia farida e
de Adorròer, rey de Sabaà; 10 tremès
de Sabaà; 10 tremès Adoram son fill al rey
de totes les gents de Edom e de Moab [*] e
de Edom e de Moab [*] e dels filisteus e
de Moab [*] e dels filisteus e de Amalech.
de Amalech. 12 E Isay, fill de Siruià,
de Siruià, farí Edom en la vall de la Sal,
de la Sal, e baté XVIII M ª hòmens. 13 E
de David. E salvà nostre Senyor Déu a
de Siruià, era sobra tota la host. E
de Eliüd, [*] salmanador. 16 E Sadoch,
de Abiatar, éran capallans. E Sanasarà era
de Joyadà, era sobra los retheus [*]. E
de David los primers nats anaven al lats
de Amon, e regnà son fill, lo qual havia
de Naàs, com son pare en son temps me féu
de son pare, e vangueren los misatgers de
de David en la terra dels fills d’Amon, a
de Amon a lur senyor Anum: –E cuydes tu
de conortar-ta de ton pare e diu que·t
de ton pare e diu que·t tramet
de David, e ragué-los lo cap e la maytat
de la barba entrò al mentó [*], e tremèsde David. E adonchs Anum, rey da Amon,
de Amon, letres e bé M quintars d’argent
de Sabbà carretes e cavallers. 7 E
de Maachà e son poble. E vengueren e
de lurs ciutats e astiguéran aparallats a
de la ciutat. [*] 10 E viu Joab que la
de tots los jóvens de Ysrael aparellats en
de Ysrael aparellats en contra Aram, 11 e
de Abisay [*] e vengueren-se’n en la
de Jerusalem. 16 E vahé açò Aram,
de la host de Adoàsser, aquests se
de Adoàsser, aquests se ajustaren ensemps.
de aquells da Aram VII M ª carretes e XL M
de la host. 19 E vaeren los serfs de
de Adorrózer que consumats eren per
de la host e anà e destroví tota la terra
de lur rey e trobà que pesava un quintar
de David, e trasch moltes despulles de la
de la ciutat. 3 E manà-ce’n lo pobla
de totes les altres ciutats dels fills d’
de Husaray a Sipay, dels fills dels
de Jahir, a Lamí, germà de Goliès lo
de Goliès lo geteu, del qual la sua lança

84

PERE CASANELLAS

1Par 20,5
1Par 20,5
1Par 20,6
1Par 20,7
1Par 20,7
1Par 20,7
1Par 20,7
1Par 20,7
1Par 20,7
1Par 21,2
1Par 21,3
1Par 21,5
1Par 21,7
1Par 21,8
1Par 21,9
1Par 21,12
1Par 21,12
1Par 21,12
1Par 21,12
1Par 21,12
1Par 21,13
1Par 21,13
1Par 21,14
1Par 21,15
1Par 21,15
1Par 21,16
1Par 21,16
1Par 21,16
1Par 21,17
1Par 21,18
1Par 21,18
1Par 21,19
1Par 21,19
1Par 21,22
1Par 21,22
1Par 21,24
1Par 21,29
1Par 21,30
1Par 21,30
1Par 22,1
1Par 22,1
1Par 22,1
1Par 22,2
1Par 22,2
1Par 22,3
1Par 22,3
1Par 22,4
1Par 22,4
1Par 22,5
1Par 22,5
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sua lança era axí com un plagador
era axí com un plagador de taler
batalla en Get, e aquí havia un hom
7 [*] e aucís-lo Jonathan, fill
lo Jonathan, fill de Simechà, germà
germà de David. Aquests foren nats
David. Aquests foren nats de Rafà
Rafà de Get, e caygueren en la mà
en la mà de David e en la mà
del poble: –[*] e comptats Ysrael,
O, senyor rey, tots som serfs
del pobla. E foren tots los hòmens
7 E fo açò mal en l’esguordament
aquesta cosa. Pas ara la fallonia
nostre Senyor a Gaddi, profeta
11 [*] 12 –[*] “[*] o tres anys
anamichs a glay o tres dies lo glay
glay de nostre Senyor per mortaldat
de la terra per l’àngel percusient
de nostre Senyor en lo termanat
Molt més am caura yo en les mans
misericòrdias, que caura en la mà
mortaldat en Ysrael e caygueren
destroví aquell [*]. [*] E l’àngel
de nostre Senyor estech en la era
alçà David sos ulls e viu l’àngel
E caygué Daviu e los vells, vestits
e los vells, vestits de cilicis e
sia le tua mà sobra [*] la casa
pobla per mortaldat. 18 E l’àngel
altar a nostre Senyor en la era
19 E puyà David per la paraula
paraula de Gad, la qual dix per nom
dix David a Aruau: –Dóne’m lo loch
pasada e estancada la mortaldat
argent, car yo no vull res prestar
aquí, 29 car lo tabernaccla
Déu, cor era torbat per lo coltell
torbat per lo coltell de l’àngell
1 E dix David: –Açò serà le casa
Déu nostre Senyor, e açò sia altar
e açò sia altar de l’holocaust
que hom ajustàs tots los palagrins
pedres del tall a bastir la casa
E ferres per fer moltes claus a obs
a obs de les portes dels portals e
sens nombra e sens pes, 4 e fusts
havían aportada a David molta fusta
e no sap entendra a bastir la casa
nostre Senyor en nom e en l’orda
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de taler de drap. 6 E aprés hach més
de drap. 6 E aprés hach més batalla en
de ultra masura qui havia VI dits en
de Simechà, germà de David. Aquests foren
de David. Aquests foren nats de Rafà de
de Rafà de Get, e caygueren en la mà de
de Get, e caygueren en la mà de David e en
de David e en la mà de sos serfs. 21,Tit
de sos serfs. 21,Tit Capítol XXI 1 E fon
de Berzabe entrò a Dan, e portats-me lo
de nostre Senyor, per què raquerràs tu,
de Ysrael dafanents d’armes [*] CCCC M ª
de nostre Senyor Déu, e farí Ysrael. 8 E
de ton servent, car molt he follayat. 9 E
de David, dient: 10 –Vé e parla a David, e
de fam o tres mesos que·t perseguéscan
de nostre Senyor per mortaldat de la terra
de la terra per l’àngel percusient de
de nostre Senyor en lo termanat de Israel.
de Israel. Ara, donques, digues què
de nostre Senyor, cor moltes són les sues
de l’homa. 14 E, adonchs, donà nostre
de Ysrael LXX M ª hòmens. 15 E tramès Déu
de nostre Senyor estech en la era de
de Geruau gebuzeu. 16 E alçà David sos
de nostra Senyor estant entre la terra e
de cilicis e de sachs en terra sobra la
de sachs en terra sobra la faç. 17 E dix
de mon pare, e no en aquest pobla per
de nostre Senyor dix a Gaddi: –Digues a
de Geruau gebuzeu. 19 E puyà David per la
de Gad, la qual dix per nom de Déu. 20 E
de Déu. 20 E regirà’s Aruau e viu l’
de la era e bastiré altar a nostre Senyor,
de sobra lo pobla. 23 E dix Aruau a David:
de ço del teu a nostra Senyor e que·ls
de nostre Senyor, que Moysès havia fet en
de l’àngell de Déu. 22,Tit Capítol XXII 1
de Déu. 22,Tit Capítol XXII 1 E dix David:
de Déu nostre Senyor, e açò sia altar de
de l’holocaust de Ysrael. 2 E manà David
de Ysrael. 2 E manà David que hom ajustàs
de la terra d’Israel, qui focen
de nostre Senyor. 3 E ferres per fer
de les portes dels portals e de les
de les frontices. Tot açò féu aparallar
de sedra sens nombra, cor los tirienchs e
de sedra. 5 E adonchs David dix: –Mon fill
de nostre Senyor en nom e en l’orda de
de Déu en totes les terres, per la qual
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1Par 22,5
lo hy aparallaré. E aparallà David de ço que havia obs son fill gran multitud
1Par 22,6
e manà-li que bastís la casa de nostre Senyor Déu d’Israel. 7 [*] –[*]
1Par 22,8
–[*] 8 E fou sobre mi la paraula de nostre Senyor, dient “Molta sanch has
1Par 22,9
9 Tu hauràs un fill qui serà hom de repòs e reposar-l’he de tots sos
1Par 22,9
serà hom de repòs e reposar-l’he de tots sos anamichs entorn d’ell, cor
1Par 22,11
e saràs abundant e bastiràs la casa de nostre Senyor ton Déu, axí com ha
1Par 22,12
sobra Ysrael e que guarts le lig de nostre Senyor ton Déu. 13 E adonchs
1Par 22,15
e en tu són molts mestres sabents de obrar fusta e picapedrés e hòmens savis
1Par 22,17 17 E manà David a tots los prínceps de Ysrael de ajudar a Salamó [*], dient:
1Par 22,17 David a tots los prínceps de Ysrael de ajudar a Salamó [*], dient: 18 –Veus
1Par 22,18
Senyor és ab vós, reposats-vos de tots vostres anamichs tot entorn, e
1Par 22,18
en la vostra mà los habitadors de la terra devant nostra Senyor e devant
1Par 22,19
e levats e bastits lo santuari de nostre Senyor Déu, per ço que fassats
1Par 22,19
per ço que fassats vanir l’archa de la amistança de nostra Senyor e la
1Par 22,19
vanir l’archa de la amistança de nostra Senyor e la vaxella del santuari
1Par 22,19
Senyor e la vaxella del santuari de Déu en la casa qui serà bastida en lo
1Par 22,19
la casa qui serà bastida en lo nom de Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E David era
1Par 23,1
1 E David era ya vell e sadoll de dies, e féu regnar Salamó, son fill,
1Par 23,2
2 e ajustà tots los prínceps de Ysrael e los sacerdots e los levites. 3
1Par 23,3
foren comtats tots los levites hom de XXX anys ensús, e foren per nombra
1Par 23,7
e Càat e Merarí. 7 E los fills de Garson: Laadar e Semeý. 8 E los fills
1Par 23,8
Laadar e Semeý. 8 E los fills de Laadar havie-hy per cap Johel, e
1Par 23,9
tots aquests eren caps patrons de Ladan. 10 E los fills de Semeý foren
1Par 23,10
patrons de Ladan. 10 E los fills de Semeý foren Jóad e Sizà e Gedús e
1Par 23,10
e Barià; aquests IIII foren fills de Semeý. 11 Jóad fon lo primer, e Sizà lo
1Par 23,11
gayra infants, e feren casa payroal de una part. 12 E los fills de Cahat foren
1Par 23,12
payroal de una part. 12 E los fills de Cahat foren IIII: Abraam e Ysach e
1Par 23,13
e Ebrot e Usiel. 13 E los fills de Abraam foren Aaron e Moysès. E fon
1Par 23,14
Senyor [*]. 14 E Moysès, l’hom de Déu, e sos fills foren aparellats en lo
1Par 23,14
fills foren aparellats en lo trip de Leví. 15 E los fills de Moysès foren
1Par 23,15
en lo trip de Leví. 15 E los fills de Moysès foren Gerson e Eliàtzer. 16 E
1Par 23,16
Gerson e Eliàtzer. 16 E los fills de Gerson foren apellats Asaabuel, e fon
1Par 23,17
e no hagué més fills. E los fills de Arabies foren molts. 18 E los fills de
1Par 23,18
Arabies foren molts. 18 E los fills de Isabat: Salomich, qui fon cap patró. 19
1Par 23,19
qui fon cap patró. 19 E los fills de Ebron: Geries, qui fon cap patró, e
1Par 23,20
e Jahaman, lo quart. 20 E los fills de Jusiel: Michà, e fo cap patró, e
1Par 23,21
e Jaziès, lo segon. 21 E los fills de Merarí: Maalí e Mussí. E los fills de
1Par 23,21
Merarí: Maalí e Mussí. E los fills de Maalí, Alaatzar e Sis. 22 E Alaatzar
1Par 23,22
fills [*], e preseren los fills de Sis [*]. 23 E los de Mussí foren [*]
1Par 23,23
los fills de Sis [*]. 23 E los de Mussí foren [*] Moab e Èder e Gerensot.
1Par 23,24
Gerensot. 24 Aquests són los fills de Leví segons la casa de lurs pares, cap
1Par 23,24
los fills de Leví segons la casa de lurs pares, cap patrons de lurs nombres
1Par 23,24
la casa de lurs pares, cap patrons de lurs nombres per nombra de noms, faent
1Par 23,24 patrons de lurs nombres per nombra de noms, faent la obra del servey de la
1Par 23,24
de noms, faent la obra del servey de la casa de Déu de XX anys ensús. 25 Cor
1Par 23,24
faent la obra del servey de la casa de Déu de XX anys ensús. 25 Cor David dix:
1Par 23,24
obra del servey de la casa de Déu de XX anys ensús. 25 Cor David dix:
1Par 23,26
levites al tabernaccla ne nengunes de les eynes per son servey. 27 Cor segons
1Par 23,27 servey. 27 Cor segons les paraules de David, lo derrer nombra dels fills de
1Par 23,27
David, lo derrer nombra dels fills de Leví: de homa de XX anys ensús. 28 Lur
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1Par 23,27
derrer nombra dels fills de Leví: de homa de XX anys ensús. 28 Lur stament
1Par 23,27 nombra dels fills de Leví: de homa de XX anys ensús. 28 Lur stament era per
1Par 23,28
Lur stament era per mà dels fills de Aaron, e serviren la casa de Déu sobra
1Par 23,28
fills de Aaron, e serviren la casa de Déu sobra les claustres [*] e sobra lo
1Par 23,28 claustres [*] e sobra lo mundament de tota la sagrestia en la obra del servey
1Par 23,28
la sagrestia en la obra del servey de la casa de Déu; 29 e del pa de l’
1Par 23,28
en la obra del servey de la casa de Déu; 29 e del pa de l’aparellament, de
1Par 23,29
de la casa de Déu; 29 e del pa de l’aparellament, de la sèmola del
1Par 23,29
29 e del pa de l’aparellament, de la sèmola del vespra al sacrifici, e de
1Par 23,29
sèmola del vespra al sacrifici, e de les fogaces primes alizes, e dels
1Par 23,29
primes alizes, e dels crespells, e de tota mesura e de tot canagement, 30 e
1Par 23,29
dels crespells, e de tota mesura e de tot canagement, 30 e de astar cascun
1Par 23,30
mesura e de tot canagement, 30 e de astar cascun matí e cascun vespra a
1Par 23,31
a orar [*] nostre Senyor Déu, 31 e de tots los holocausts de nostre Senyor,
1Par 23,31
Déu, 31 e de tots los holocausts de nostre Senyor, los disaptes e en los
1Par 23,31 disaptes e en los caps dels mesos e de les solemnitats, per nombra axí com era
1Par 23,32
testament [*] e l’ofici dels fills de Aron, lurs germans, e lo servey de la
1Par 23,32 de Aron, lurs germans, e lo servey de la casa de Déu. 24,Tit Capítol XXIIII 1
1Par 23,32
germans, e lo servey de la casa de Déu. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E los
1Par 24,1
24,Tit Capítol XXIIII 1 E los fills de Aron eren atresí depertits. E eren
1Par 24,3
depertí David, e Sadoch, dels fills de Alaatzar, e Aximàlech, e dels fills de
1Par 24,3
Alaatzar, e Aximàlech, e dels fills de Ytamar, fon lur nombra en lo servey. 4
1Par 24,4
4 Mas foren atrobats dels fills de Aleatzar més que dels fills de Ytamar
1Par 24,4
de Aleatzar més que dels fills de Ytamar dels hòmens cap patrons [*] de
1Par 24,4 Ytamar dels hòmens cap patrons [*] de les cases de lurs pares, e foren XVI. E
1Par 24,4 hòmens cap patrons [*] de les cases de lurs pares, e foren XVI. E dels fills
1Par 24,4
pares, e foren XVI. E dels fills de Ytamar no foren sinó VIII. 5 E partiren
1Par 24,5
per ço com eren prínceps [*] de Déu dels fills de Aleatzar e dels fills
1Par 24,5
eren prínceps [*] de Déu dels fills de Aleatzar e dels fills de Ythamar. 6 E
1Par 24,5
dels fills de Aleatzar e dels fills de Ythamar. 6 E escriví-los Samaÿas,
1Par 24,6
6 E escriví-los Samaÿas, fill de Thanael, escrivà del trip de Leví,
1Par 24,6
fill de Thanael, escrivà del trip de Leví, devant lo rey e davant los
1Par 24,6
prínceps e devant Sadoch, [*] fill de Abiatar, per asser cap patrons. E
1Par 24,6
patrons. E aquests prenien una part de açò que pertenyia a Aleatzar e altra d’
1Par 24,19
per lur ofici per vanir en la casa de Déu, axí com era custuma en poder de
1Par 24,19 Déu, axí com era custuma en poder de Aron, lur pare, axí com li havia manat
1Par 24,20
Déu d’Israel. 20 E los fills de Leví, los romasos: fills de Abraam,
1Par 24,20
fills de Leví, los romasos: fills de Abraam, Sabuel, e los fills de Gubael,
1Par 24,20
de Abraam, Sabuel, e los fills de Gubael, Joaddies. 21 E Rahabies e [*]:
1Par 24,23
[*] Jóat e Ebron. 23 E los fills de Ebron, Jaries és lo primer nat, e
1Par 24,24
Uziel [*]. 24 [*] Michà, e lo fill de Michà, Samir, 25 e lo germà de Michà,
1Par 24,25 fill de Michà, Samir, 25 e lo germà de Michà, Jasies, e lo fill de Jasies és
1Par 24,25
germà de Michà, Jasies, e lo fill de Jasies és Zacaries. 26 E los fills de
1Par 24,26
Jasies és Zacaries. 26 E los fills de Merarí, Maalí e Mussí, [*] Jahazies. 27
1Par 24,27
Mussí, [*] Jahazies. 27 Foren fills de [*] Sóam e Satur e Ibrí. 28 E los fills
1Par 24,28
Sóam e Satur e Ibrí. 28 E los fills de Maalí fon Aleatzar, qui no hach fills.
1Par 24,29
no hach fills. 29 De Sis: los fills de Sis fo Joaramael. 30 E los fills de
1Par 24,30
de Sis fo Joaramael. 30 E los fills de Mussí foren Maalí e Héder e Geremot.
1Par 24,31
encara ells gitaren sorts en contra de lurs germans, fills de Aaron, devant lo
1Par 24,31
en contra de lurs germans, fills de Aaron, devant lo rey David e Sadoch e
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1Par 25,1 XXV 1 E departí David los prínceps de la host l’ofici de [*] Asap e Aman e
1Par 25,1
los prínceps de la host l’ofici de [*] Asap e Aman e de Getidum, qui
1Par 25,1
host l’ofici de [*] Asap e Aman e de Getidum, qui profetitzaven ab òrguens e
1Par 25,1 e ab veus. Lur nombra, dels hòmens de obra segons lur ofici: 2 Los fills de
1Par 25,2
obra segons lur ofici: 2 Los fills de Asaf foren Jacur e Josep e Nathananies
1Par 25,3
per mà del rey. 3 E los fills de Getidum foren Gadalies e Serí e Ysaÿes
1Par 25,3
e Mataties, qui eren [*] per mà de lur pare Getidum, qui profetava ab
1Par 25,4
banayr nostre Senyor. 4 E los fills de Aman foren Baquies e Mathaties e Uziel
1Par 25,5
Massot. 5 Tots aquests foren fills de Aman, profeta del rey ab paraules de
1Par 25,5
Aman, profeta del rey ab paraules de Déu per axelsar noblesa. E donà Déu a
1Par 25,6
tres filles. 6 Tots aquests per mà de lur pare, Asaf e Getidum e Aman, ab lo
1Par 25,6
e Aman, ab lo cantar en la casa de Déu ab sembes e ab tabals e ab so d’
1Par 25,6
e ab so d’òrguens en lo servey de la casa de nostre Senyor Déu [*]. 7 E
1Par 25,6
d’òrguens en lo servey de la casa de nostre Senyor Déu [*]. 7 E foren lur
1Par 25,7
nombra ab lurs germans qui sabien de cant per cantar a nostre Senyor CC L e
1Par 25,9
E axí la primera sort a Josep, fill de Asaf; e la segona a Gadalàs ab sos
1Par 26,1
dels coritans Masabonias, fill de Coré, dels fills de Asaf. 2 E dels
1Par 26,1
fill de Coré, dels fills de Asaf. 2 E dels fills de Masabonias fon
1Par 26,2
dels fills de Asaf. 2 E dels fills de Masabonias fon primer nat Zacaries, e
1Par 26,4
VI, Elehonay lo VII. 4 E los fills de Obetedeedom: fon Samaÿas son primer
1Par 26,6
nesqueren fills qui foren senyors de la casa de lur pare, per ço com eren
1Par 26,6
fills qui foren senyors de la casa de lur pare, per ço com eren vasalls de
1Par 26,6
lur pare, per ço com eren vasalls de host. 7 [*] e foren Eliüd e Samaquies.
1Par 26,8
e lurs germans tots foren hòmens de host ab poder de servir, e eren LXII. 9
1Par 26,8
tots foren hòmens de host ab poder de servir, e eren LXII. 9 E los fills de
1Par 26,9
servir, e eren LXII. 9 E los fills de Masalamies ab lurs germans eren hòmens
1Par 26,9
ab lurs germans eren hòmens de host, e eren XVIII. 10 E los fills de
1Par 26,10
host, e eren XVIII. 10 E los fills de Cussí, dels fills de Merarí, fon Zembrí
1Par 26,10
10 E los fills de Cussí, dels fills de Merarí, fon Zembrí lur cap, per ço com
1Par 26,11
lo quart; tots los fills e germans de Cussí eren XIII. 12 E aquestes eren les
1Par 26,12
dels caps dels hòmens e dómeyas de prop lurs germans per servir le casa de
1Par 26,12
lurs germans per servir le casa de Déu. 13 E gitaren sorts axí en lo poch
1Par 26,13 lo poch com en lo gran per casades de lurs pares [*]. 14 E caygué la sort
1Par 26,14
sol ixent a Ysaÿes [*] qui fon fill de aquests [*]. 15-16 [*] 17-23 [*] 24 [*]
1Par 26,25
Rahabies, e Geram d’equest, Sicrí de aquest [*]. 26 Salomur e sos germans
1Par 26,26
e dels sentanars, e los prínceps de les hosts, 27 de les batallas e de les
1Par 26,27
e los prínceps de les hosts, 27 de les batallas e de les despulles, que
1Par 26,27
de les hosts, 27 de les batallas e de les despulles, que santificaren per
1Par 26,27
santificaren per esforsar la casa de Déu. 28 E tot açò que santificà Samuel
1Par 26,28
Samuel profeta e Saül, fill de Sis, e Abner, fill de Ner, e Joal, fill
1Par 26,28
e Saül, fill de Sis, e Abner, fill de Ner, e Joal, fill de Siruià, tot açò
1Par 26,28
e Abner, fill de Ner, e Joal, fill de Siruià, tot açò qui era santificat era
1Par 26,28
açò qui era santificat era en le mà de Salomir e de sos germans. 29 E de
1Par 26,28
era en le mà de Salomir e de sos germans. 29 E de Isbat, e de
1Par 26,29 de Salomir e de sos germans. 29 E de Isbat, e de Naamies e de sos fills, a
1Par 26,29
e de sos germans. 29 E de Isbat, e de Naamies e de sos fills, a la obra
1Par 26,29
29 E de Isbat, e de Naamies e de sos fills, a la obra defora sobra
1Par 26,30
Jordà, devers ponent, a tota obra de nostre Senyor e a servey del rey. 31 E
1Par 26,31
Senyor e a servey del rey. 31 E de Habron era cap Geremies, qui era del
1Par 26,31
cap Geremies, qui era del linatge de Hebron per ses generacions payroals; e
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1Par 26,31
e foren damanats en l’ayn XXXX de David e foren trobats dels hòmens d’
1Par 26,32
féu-los batlles sobra lo trip de Rubèn e sobre lo trip de Gad e sobra lo
1Par 26,32
lo trip de Rubèn e sobre lo trip de Gad e sobra lo trip mig de Manassè, en
1Par 26,32
lo trip de Gad e sobra lo trip mig de Manassè, en totes coses de nostre
1Par 26,32 trip mig de Manassè, en totes coses de nostre Senyor e·n la casa del rey.
1Par 27,1
XXVII 1 E lo nombra dels fills de Ysrael per lurs caps patrons e los
1Par 27,1
oficis, los quals entraven e axien de mes en mes en los mesos de l’ayn, e
1Par 27,1 e axien de mes en mes en los mesos de l’ayn, e cascuna partida era de XXIIII
1Par 27,1
de l’ayn, e cascuna partida era de XXIIII M ª hòmens. 2 [*] 3 E era dels
1Par 27,3
hòmens. 2 [*] 3 E era dels fills de Fares, qui era cap de tots los prínceps
1Par 27,3
dels fills de Fares, qui era cap de tots los prínceps [*] del mes primer. 4
1Par 27,5
XXIIII M hòmens. 5 E lo príncep de la host tercera del terç mes era
1Par 27,5
del terç mes era Baraÿas, fill de Johadà, lo [*] prevera, e en la sua
1Par 27,7
la part quarta fon Azael, germà de Joal, e Sabadies, son fill, aprés d’
1Par 27,9
VI è mes era príncep Hirahà, fill de Hiqués, lo racorbà, e en la sua
1Par 27,10
Eles, lo palonita, dels fills de Efraÿm, e en la sua companyia eren
1Par 27,11
Zibaray Cursarí, del linatge de Sora, e en sa companyia eren XXIIII M
1Par 27,12
príncep Abàsar amromita, del trip de Bengemín, e en sa companyia eren XXIIII
1Par 27,13
Moharí lo Natafar, del linatge de Gera, e en sa companyia eren XXIIII M
1Par 27,14
del XI mes fon príncep Baraàs de Piator, dels fills de Efraÿm, e en se
1Par 27,14
Baraàs de Piator, dels fills de Efraÿm, e en se companyia eren XXIIII M
1Par 27,15 M hòmens. 15 E fon príncep Alday de Natorfat, en lo XII è mes, fill de
1Par 27,15
de Natorfat, en lo XII è mes, fill de Entiel, e en se companyia eren XXIIII M
1Par 27,16
qui eren regidors sobra los trips de Ysrael eren aquests: sobra lo trip de
1Par 27,16
Ysrael eren aquests: sobra lo trip de Rubèn era regidor e cònsol [*]
1Par 27,16
regidor e cònsol [*] Safaries, fill de Mahachà; 17 e del trip de Leví, Ysaÿes,
1Par 27,17
fill de Mahachà; 17 e del trip de Leví, Ysaÿes, fill de Camiel; fill de
1Par 27,17
17 e del trip de Leví, Ysaÿes, fill de Camiel; fill de Nathan, Sadoch; 18 del
1Par 27,17
Leví, Ysaÿes, fill de Camiel; fill de Nathan, Sadoch; 18 del trip de Judà,
1Par 27,18
fill de Nathan, Sadoch; 18 del trip de Judà, Elizeu, fill dells germans de
1Par 27,18
de Judà, Elizeu, fill dells germans de David; e del trip de Isachar, Abrí,
1Par 27,18
dells germans de David; e del trip de Isachar, Abrí, fill de Michael; 19 e
1Par 27,18
e del trip de Isachar, Abrí, fill de Michael; 19 e del trip de Zabulon,
1Par 27,19
fill de Michael; 19 e del trip de Zabulon, Himaàs, fill de Abadia; e del
1Par 27,19
e del trip de Zabulon, Himaàs, fill de Abadia; e del trip de Naptalim,
1Par 27,19
Himaàs, fill de Abadia; e del trip de Naptalim, Geremot, fill de Zariel; 20 e
1Par 27,19 del trip de Naptalim, Geremot, fill de Zariel; 20 e del trip de Efraÿm, Azaÿa,
1Par 27,20
fill de Zariel; 20 e del trip de Efraÿm, Azaÿa, fill de Azaes; e del mig
1Par 27,20
e del trip de Efraÿm, Azaÿa, fill de Azaes; e del mig trip de Menessè [*];
1Par 27,20
fill de Azaes; e del mig trip de Menessè [*]; 21 [*] era en Galaad, Ydó,
1Par 27,21
21 [*] era en Galaad, Ydó, fill de Zacaries; e del trip de Bengemín,
1Par 27,21
Ydó, fill de Zacaries; e del trip de Bengemín, Jahaziel, fill de Abner; 22 e
1Par 27,21
trip de Bengemín, Jahaziel, fill de Abner; 22 e del trip de Dan, Azaries,
1Par 27,22
fill de Abner; 22 e del trip de Dan, Azaries, fill de Johatan. Aquests
1Par 27,22
22 e del trip de Dan, Azaries, fill de Johatan. Aquests foren los prínceps de
1Par 27,22 Johatan. Aquests foren los prínceps de cascun trip d’Israel. 23 E David no
1Par 27,23
23 E David no féu comptar lo trip de Levý de XX anys amunt, cor nostro
1Par 27,23
no féu comptar lo trip de Levý de XX anys amunt, cor nostro Senyor dix de
1Par 27,23 anys amunt, cor nostro Senyor dix de créxer Ysrael axí com les steles del
1Par 27,24
steles del cel. 24 E Joab, lo fill de Saruià, comensà a contar e no esplagà,
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e no esplagà, cor entratant fo ira
1Par 27,24 contra Ysrael e no puyà lo nombra
1Par 27,25
rey era tresorer Assuàmiel, fill
1Par 27,25
fill de Adiel, e sobra los tresors
1Par 27,25
e en los castells, Jonathan, fill
1Par 27,26
de Usiel. 26 E sobra los fahadors
1Par 27,26
26 E sobra los fahadors de la obra
1Par 27,26
los fahadors de la obra de fora e
1Par 27,27
e sobra les vinyes era Semeý, fill
1Par 27,27
e sobra los cellers del vi e
1Par 27,29
e sobra les botigues [*]. 29 [*]
1Par 27,29
lo sarnita; e sobra los bous
1Par 27,29
bous de les valls era Safach, fill
1Par 27,32
discret e escrivà; [*] Jahel, fill
1Par 27,34
34 E aprés d’ell era Joyadà, fill
1Par 27,34
fill de Banaÿas, [*]. E lo príncep
1Par 28,1
1 E ajustà David tots los prínceps
1Par 28,1
duchs dels trips, los primers nats
1Par 28,1
ab sos escuders e tots los vasalls
1Par 28,1
e tots los vasalls de la host
1Par 28,2
e mon poble, yo havia proposat
1Par 28,2
yo havia proposat de bastir casa
1Par 28,2
de rapòs en lo meu cor a la archa
1Par 28,2
meu cor a la archa de la covinensa
1Par 28,2
Senyor Déu e a scambell del peu
1Par 28,2
Senyor. Ja hu he yo aparellat
1Par 28,3
casa en lo meu nom, car hom
1Par 28,4
Israel ha elet a mi més que nengú
1Par 28,4
elet a mi més que nengú de la casa
1Par 28,4
cor Judà ha alagit per senyor e
1Par 28,4
ha alagit per senyor e de la casa
1Par 28,4
Judà és mon para, e entre los fills
1Par 28,5
a mi rey e regnar sobra Ysrael. 5 E
1Par 28,5
siga sobra lo siti rayal del regna
1Par 28,7
enpertostemps, si ell s’esforsa
1Par 28,8 com fa huy.” 8 »E ara, en presència
1Par 28,8
ara, en presència de tot Ysrael e
1Par 28,8
tot Ysrael e de tota la congregació
1Par 28,8
e requirats tots los manaments
1Par 28,8
haratar a vostres fills aprés
1Par 28,9
9 E tu, Salamó reguonex lo Déu
1Par 28,9
lo Déu de ton pare e servex aquell
1Par 28,9
e servex aquell de tot ton cor e
1Par 28,11
son fill, la forma del palau e
1Par 28,11
la forma del palau e de ses casas e
1Par 28,11
e de ses casas e de ses sales e
1Par 28,11
ses sales e de les suas alguorfes e
1Par 28,12
la casa del cubertís. 12 E la forma
1Par 28,12
qui era en sperit ab ell del palau
1Par 28,12
sperit ab ell del palau de la casa
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de nostre Senyor contra Ysrael e no puyà
de les paraules dels dies com féu comtar
de Adiel, e sobra los tresors de fora, en
de fora, en les ciutats, en las viles e en
de Usiel. 26 E sobra los fahadors de la
de la obra de fora e de lauró [*], 27 e
de fora e de lauró [*], 27 e sobra les
de lauró [*], 27 e sobra les vinyes era
de Ramman, e sobra los cellers del vi e de
de les vinyes era Sabdí lo sofonita. 28 E
de la Planura era Ciratay lo sarnita; e
de les valls era Safach, fill de Edelay.
de Edelay. 30 E sobra los camells era Onil
de Assimon, era ab los fills del rey. 33 E
de Banaÿas, [*]. E lo príncep de la host
de la host del rey era Johab. 28,Tit
de la host e los duchs dels trips, los
de les companyes qui servien lo rey e los
de la host de Jerusalem. 2 E com los hach
de Jerusalem. 2 E com los hach ajustats,
de bastir casa de rapòs en lo meu cor a la
de rapòs en lo meu cor a la archa de la
de la covinensa de nostre Senyor Déu e a
de nostre Senyor Déu e a scambell del peu
de nostre Senyor. Ja hu he yo aparellat de
de fer. 3 E Déu ha a mi dit: “Tu no
de batalla ést e sanch has escampada.” 4
de la casa de mon pare per esser rey sobra
de mon pare per esser rey sobra la casa d’
de la casa de Judà és mon para, e entre
de Judà és mon para, e entre los fills de
de mon pare volch fer a mi rey e regnar
de tots mos fills, que molts me n’ha
de Déu sobra Ysrael. 6 E Déu dix a mi:
de fer los meus manaments e los meus juýs
de tot Ysrael e de tota la congregació de
de tota la congregació de nostre Senyor e
de nostre Senyor e·n [*] vos dich, que
de vostro Senyor Déu, per ço que haratets
de vós enpertostemps. 9 E tu, Salamó
de ton pare e servex aquell de tot ton cor
de tot ton cor e de tota ta ànima
de tota ta ànima volenterosament, cor tots
de ses casas e de ses sales e de les suas
de ses sales e de les suas alguorfes e de
de les suas alguorfes e de les sues
de les sues cambres dobles e la casa del
de tot ço qui era en sperit ab ell del
de la casa de nostre Senyor e de totes les
de nostre Senyor e de totes les cubertas e
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1Par 28,12 palau de la casa de nostre Senyor e de totes les cubertas e cambres tot entorn
1Par 28,12
e cambres tot entorn dels tresors de [*] nostre Senyor e dels santuaris. 13
1Par 28,13
Senyor e dels santuaris. 13 E de les partides dels capellans e levitans
1Par 28,13
dels capellans e levitans e de tots los serveys de la casa de nostra
1Par 28,13
e levitans e de tots los serveys de la casa de nostra Senyor e de tota la
1Par 28,13
e de tots los serveys de la casa de nostra Senyor e de tota la vaxella de
1Par 28,13
de la casa de nostra Senyor e de tota la vaxella de la casa de nostre
1Par 28,13
nostra Senyor e de tota la vaxella de la casa de nostre Senyor, 14 de cascun
1Par 28,13
e de tota la vaxella de la casa de nostre Senyor, 14 de cascun ofici d’or
1Par 28,14
de la casa de nostre Senyor, 14 de cascun ofici d’or a pes e d’argent a
1Par 28,14
ofici d’or a pes e d’argent a pes de cascun ofici, 15 e lo pes del canalobra
1Par 28,15
15 e lo pes del canalobra [*] e de ses cresolas [*]. 16 E donà-li or a
1Par 28,16
[*]. 16 E donà-li or a pes a obs de la taula [*] d’argent, 17 e les
1Par 28,17
e los bacins [*] d’or [*] a pes de cascun bací, e dels bacins d’argent a
1Par 28,17
bací, e dels bacins d’argent a pes de cascun bací, 18 e a l’altar de perfum
1Par 28,18
pes de cascun bací, 18 e a l’altar de perfum or esmerat a pes e la forma [*]
1Par 28,18
a pes e la forma [*] dels xerobins de or e de lurs ales com s’estenien sobra
1Par 28,18
la forma [*] dels xerobins de or e de lurs ales com s’estenien sobra l’
1Par 28,18
sobra l’archa del testament de nostre Senyor. 19 Tot ço li donà per
1Par 28,19
19 Tot ço li donà per escrit de part de nostre Senyor. E dix David:
1Par 28,19
Tot ço li donà per escrit de part de nostre Senyor. E dix David: «Tot açò m’
1Par 28,19
estat fet a saber ab tota la forma de les obres.» 20 E dix David a Salamó,
1Par 28,20
complida tota la obra del servey de Déu. 21 E vet les pertides dels
1Par 28,21
e dels levitans, a tot l’ofici de la casa. E [*] en tota l’obra molt hom
1Par 29,1
ell és fadrí tendre e la obra és de gran, cor no és de hom lo palau, car de
1Par 29,1
e la obra és de gran, cor no és de hom lo palau, car de nostre Senyor Déu
1Par 29,1
cor no és de hom lo palau, car de nostre Senyor Déu és. 2 E yo ab tot lo
1Par 29,2
lo meu poder he aparellat a la casa de nostre Senyor Déu or a les eynes de or
1Par 29,2 de nostre Senyor Déu or a les eynes de or e argent a les eynas d’argent e
1Par 29,2
eynas d’aram e ferro a les eynes de ferro e fusts a les eynas da fusts e
1Par 29,2
fusts a les eynas da fusts e pedres de carboncles e de encastament: e safirs e
1Par 29,2
da fusts e pedres de carboncles e de encastament: e safirs e esmarachdes
1Par 29,2
e esmarachdes [*], e moltes pedres de marbra. 3 E encara he volgut més e en
1Par 29,3
volgut més e en voluntat en la casa de Déu, cor encara he tresor de or e d’
1Par 29,3
casa de Déu, cor encara he tresor de or e d’argent que donaré a la casa del
1Par 29,4
4 ço és, tres mília quintars d’or de Ofir e VII mília quintars d’argent
1Par 29,4
esmarat per enblanquir les parets de les cases de launes d’or e d’argent.
1Par 29,4
enblanquir les parets de les cases de launes d’or e d’argent. 5 [*] e
1Par 29,5
d’argent per fer tota obra per mà de mestres. Donchs, qual serà aquell que
1Par 29,6
e dels sentanars e los prínceps de la obra del rey 7 que [*] a la [*] casa
1Par 29,7
del rey 7 que [*] a la [*] casa de Déu [*], X mília drachmes d’argent e
1Par 29,7
d’argent e [*] XVIII mília quintàs de [*] ferra. 8 E aquell qui havia pedres
1Par 29,8
donava aquelles als tresors de la casa de Déu per mà de Atusel lo
1Par 29,8
aquelles als tresors de la casa de Déu per mà de Atusel lo gesimero. 9 E
1Par 29,8
tresors de la casa de Déu per mà de Atusel lo gesimero. 9 E alagrà’s lo
1Par 29,9
Senyor; e [*] David se alagrà de gran goig. 10 E adonchs lo rey David
1Par 29,11
ço qui és en lo cel e en la terra, de tu, Senyor Déu, és, e és lo teu regna,
1Par 29,12
pertot, e en la tua mà [*] és de esforsar e da axalzar a tots. 13 Ara,
1Par 29,13
nos confesam a tu e loam lo nom de la tua laor. 14 E com qui som yo ni lo
1Par 29,14 meu pobla que hajam tenguda força de vodar axí? Cor de tu és tot e de la tua
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1Par 29,14
tenguda força de vodar axí? Cor
1Par 29,14
de vodar axí? Cor de tu és tot e
1Par 29,15
axí com nostros pares; e a forma
1Par 29,16 cor a bastir aquesta casa en lo nom
1Par 29,16
casa en lo nom de la tua santadat,
1Par 29,18
a tu. 18 Senyor Déu meu, Déu
1Par 29,18 Senyor Déu meu, Déu de Abraam e
1Par 29,18 meu, Déu de Abraam e de Ysach e
1Par 29,19
endressa lur cor [*]. 19 [*] sencer
1Par 29,19
testimonis e las tues custumes,
1Par 29,19
tues custumes, de fer-ho tot e
1Par 29,20 gent: –Beneÿt sia tostemps lo nom
1Par 29,20
la univercitat nostre Senyor, Déu
1Par 29,22
feren regnar altra veu Salamó, fill
1Par 29,23
23 E sigué Salamó sobra lo siti
1Par 29,23
de nostre Senyor per rey en loch
1Par 29,25
Senyor levà en alt Salamó a vista
1Par 29,25
tot Ysrael e donà sobra ell honor
1Par 29,26
abans que ell. 26 E David, fill
1Par 29,28 28 E morí en bona valleza e sadoll
1Par 29,28
en bona valleza e sadoll de dies e
1Par 29,28
e sadoll de dies e de riquesa e
1Par 29,29
són escrites en les Paraules
1Par 29,29 Samuel profeta, sobra les Paraules
1Par, Expl
Expl Ací és acabat lo Primer libra
1Par 24,29
fon Aleatzar, qui no hach fills. 29
1Par 1,32
e Sua. E Jaczan, foren Saba e
1Par 27,4
4 E sobra la part del mes segon era
1Par 26,29
Naamies e de sos fills, a la obra
1Par 10,12
-los-se’n en Jabés, [*] e
Par Prol,Inc
de sent Gerònim sobre lo libre
Par Prol,Inc Peralipèmeneon, qui és esplenació
1Par Prol,62 mi, segons que diu le Escriptura,
1Par Inc
Inc Ací comença lo Primer libra
1Par 1,48
(qui vol dir «de la amplària
1Par 2,23
LX ciutats; totes aquestes eren
1Par 5,6
rey dels assirienchs, e fon príncep
1Par 5,9
sol ixent habitave a la entrada
1Par 5,9
habitave a la entrada del desert
1Par 5,10
tabernacles sobra tota la pertida
1Par 5,15
fill de Jadó, fill de Bus, 15 germà
1Par 6,26 de Ethanà foren Mansay e Masnet, 26
1Par 6,32
Senyor; 32 e servien le tende
1Par 6,32
e servien le tende del tabernaccla
1Par 6,48
eren ordonats tots al servey
1Par 6,49
de l’holocaust e en sobra l’altar
1Par 6,49
l’altar del perfum en tota le obra
1Par 6,49
en tota le obra del sant dels sants
1Par 6,57
fills de Aaron donaren le ciutat
1Par 6,60
e sos deports, 58-59 [*]. 60 E
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de tu és tot e de la tua mà havem donat.
de la tua mà havem donat. 15 Cor palagrins
de ombra són nostros dies en la terra sens
de la tua santadat, de la tua mà, teu és
de la tua mà, teu és tot. 17 E yo sé, Déu
de Abraam e de Ysach e de Ysrael, nostros
de Ysach e de Ysrael, nostros pares,
de Ysrael, nostros pares, guordaren açò a
de gordar los teus manaments e los teus
de fer-ho tot e de bastir lo palau que
de bastir lo palau que he endressat. 20 E
de nostre Senyor Déu. E banahíran tota la
de lurs pares, e enclinaren-se e
de David. E untaren-lo [*] a esser rey e
de nostre Senyor per rey en loch de David,
de David, son para, ab molta benanansa, e
de tot Ysrael e donà sobra ell honor de
de regna [*] yamés no fo [*] en Ysrael
de Jessè, regnà sobra tot Ysrael 27 [*]
de dies e de riquesa e de honor. E regnà
de riquesa e de honor. E regnà Salamó son
de honor. E regnà Salamó son fill en loch
de Samuel profeta, sobra les Paraules de
de Natan profeta [*]. 30 Ab son regisma e
de Parelipèmenon.
De Sis: los fills de Sis fo Joaramael. 30
Dedà. 33 [*] Tots aquests isqueren de
Deday Atohera e se companya, e Mohelet era
defora sobra Ysrael, e los vagués e los
dejunaren VII jorns. 13 E morí Saül per se
del Peralipèmeneon, qui és esplenació del
del Vell Testament. Prol E és tal e ten
del ventre d’equella maneran fluvis d’
del Parelipèmenon. 1,Tit Capítol primer 1
del flum»). 49 E morí Saül de Rohebet, e
del fill de Machir, pare de Galaad. 24 E
del trip de Rubèn. 7 E sos germans per lur
del desert del flum de Eufrates, cor lo
del flum de Eufrates, cor lo lur bestiar
del sol ixent de Galaad. 11 E los fills de
del fill de Abdiel, fill de Gemí, cap dels
del qual fon fill Elcanà e Safay e Nàar 27
del tabernaccla del testament [*] entrò
del testament [*] entrò que Salamó bastí
del tabernaccla de la casa de Déu. 49 E
del perfum en tota le obra del sant dels
del sant dels sants del santuari e a
del santuari e a perdonar sobra Israel,
del reculliment en Hebron, e en Alumpnà e
del trip de Bengemín los donaren atrecí
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1Par 6,61
E dels de Caat qui foren romasos,
1Par 6,61
trip hagueren X ciutats en sort [*]
1Par 6,63
fills de Merarí, per lur linatge
1Par 6,65
64 [*] 65 E donaren en sort
1Par 6,65
e dels fills de Simeon e dels fills
1Par 6,66
linatges dels fills de Caat foren
1Par 6,70
e Gariamon e sos deports. 70 E
1Par 6,72
e Estarod e lurs axides. 72 E
1Par 6,74
Raminot e Aveu e lurs axides. 74 E
1Par 6,76
Lixohe e Rohob e lurs axides. 76 E
1Par 6,78
Jordà, de Jerichó, devers sol yxent
1Par 6,78
sol yxent del Jordà, hagueren
1Par 6,80
e Gesfat e lurs axides. 80 E
1Par 7,12 ciutadans †e homitans†, eren hòmens
1Par 7,15 qui havien nom Mahaheyà, e lo nom
1Par 8,29
habitaren atrecí, e la muller
1Par 9,18
18 E entrò are stave en lo portal
1Par 9,21
Masalmies, fon porter de la porta
1Par 9,21
porter de la porta del tabernaccla
1Par 9,23
les portes de la casa de Déu e
1Par 9,29
cor eren stablats sobre les eynes
1Par 11,2
ton Déu, te dix: “Tu seràs pastor
1Par 11,18
dels filisteus e portaren aygua
1Par 11,24
fill de Joyadà; ell havia nom
1Par 11,42
fill de Sizà, lo robanita, cap
1Par 12,19
los al cap de faeltat. 19 E aquells
1Par 12,20
Eliüd e Selcay, cap dels millenars
1Par 12,31
de fama de casa de lur para. 31 E
1Par 12,37 part de Jordà, de Rubèn e de Gad e
1Par 13,3
a nós, 3 ratornarem l’arque
1Par 15,28
28 E tot Ysrael aportava l’archa
1Par 16,29 29 donats a nostre Senyor la glòria
1Par 16,36 Benaÿts nostre Senyor Déu d’Israel
1Par 16,37
ell lexà d’aquí avant l’archa
1Par 17,5
habit, 5 cor no he habitat en casa
1Par 17,7
Déu de Sabaot: ‘Yo t’he pres
1Par 18,17
los primers nats anaven al lats
1Par 19,13
per nostro poble e per les ciutats
1Par 20,2
-la. 2 E David pres la corona
1Par 20,3
posà’s en Maguera, e en la padrera
1Par 20,5
a Lamí, germà de Goliès lo geteu,
1Par 21,2
dix David a Joab e als primers nats
1Par 21,4
colpa en Irrael? 4 E la paraula
1Par 21,5
5 e donà a David lo nonbra
1Par 21,6
e fon asbalaÿt Joab per la paraula
1Par 21,24
car yo no vull res prestar de ço
1Par 21,26 Senyor e respòs ab foch qui davellà
1Par 22,2
picapedrés, qui picacen les pedres
1Par 22,19
de nostra Senyor e la vaxella
1Par 23,24 per nombra de noms, faent la obra
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del linatge d’equell trip hagueren X
del trip de Menassè; 62 [*] hagueren XII
del trip de [*] Zabulon XII ciutats e lurs
del trip de Judà e dels fills de Simeon e
del trip de Bengemín aquestes ciutats, qui
del trip de Efraÿm, 67 e donaren-lurs
del mig trip de Menassè haguéran los de
del trip de Ysacar hagueren Jahades e
del trip de Asser haguéran Masal e Abdon
del trip de Nabtalim hagueren Cades, en
del Jordà, hagueren del trip de Rubèn,
del trip de Rubèn, Basen, al desert de
del trip de Gad hagueren Romoch, en
del Dayhar. 13 E los fills de Naptalim
del segon Salfat, lo qual no hagué sinó
del senyor de Gabaon havia nom Macacaon,
del rey devers orient. E aquests [*] los
del tabernaccla del testament. 22 Tots
del testament. 22 Tots eren triats a
del trabernaccla (ço és, Abdomnes e
del santuari e sobra le sèmola e lo vi e
del meu poble d’Israel e tu·n seràs
del pou de la porta de Batlem, qui és al
del terç vasal. 25E ell era dels XXX pus
del trip de Rubèn, sobra ell los XXX, 43 e
del trip de Menessè se aplegaren a David
del trip de Menessè. 21 E ajudaren [*]
del mig trip de Menessè foren XVIII M ª,
del mig trip de Manassè, portant armes de
del nostre Déu a nós, car no la havem
del testament de nostre Senyor ab
del seu nom, portats presents e venits als
del segla dels setgles enpertostemps.”» E
del testament de nostre Senyor, e lexà
del dia ensà que yo fiu puyar Ysrael de
del folch derrera les ovelles que sies
del rey. 19,Tit Capítol XVIIII 1 Aprés tot
del nostre Déu, e nostre Senyor face ço
del cap de lur rey e trobà que pesava un
del ferra, e en Magerot. E axí ho féu de
del qual la sua lança era axí com un
del poble: –[*] e comptats Ysrael, de
del rey era sobra Joab fort, e axí Joab e
del pobla. E foren tots los hòmens de
del rey. 7 E fo açò mal en l’esguordament
del teu a nostra Senyor e que·ls
del cel e cremà l’holocaust. 27 E dix
del tall a bastir la casa de nostre
del santuari de Déu en la casa qui serà
del servey de la casa de Déu de XX anys
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1Par 23,28
de tota la sagrestia en la obra del servey de la casa de Déu; 29 e del pa
1Par 23,29
del servey de la casa de Déu; 29 e del pa de l’aparellament, de la sèmola
1Par 23,29
pa de l’aparellament, de la sèmola del vespra al sacrifici, e de les fogaces
1Par 23,32
Senyor. 32 E guordaven lo ofici del tabernaccla del testament [*] e l’
1Par 23,32
guordaven lo ofici del tabernaccla del testament [*] e l’ofici dels fills de
1Par 24,6
Samaÿas, fill de Thanael, escrivà del trip de Leví, devant lo rey e davant
1Par 25,2
[*] qui profetitzava per mà del rey. 3 E los fills de Getidum foren
1Par 25,5
foren fills de Aman, profeta del rey ab paraules de Déu per axelsar
1Par 26,30
obra de nostre Senyor e a servey del rey. 31 E de Habron era cap Geremies,
1Par 26,31 de Habron era cap Geremies, qui era del linatge de Hebron per ses generacions
1Par 26,32
coses de nostre Senyor e·n la casa del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 E lo
1Par 27,3
era cap de tots los prínceps [*] del mes primer. 4 E sobra la part del mes
1Par 27,4
del mes primer. 4 E sobra la part del mes segon era Deday Atohera e se
1Par 27,5
5 E lo príncep de la host tercera del terç mes era Baraÿas, fill de Johadà,
1Par 27,10
M ª hòmens. 10 En la companya del VII èn mes era príncep Eles, lo
1Par 27,11
M hòmens. 11 En la companyia del VIII èn mes era príncep Zibaray
1Par 27,11 èn mes era príncep Zibaray Cursarí, del linatge de Sora, e en sa companyia
1Par 27,12
M hòmens. 12 En la companya del VIIII è mes fon príncep Abàsar
1Par 27,12 è mes fon príncep Abàsar amromita, del trip de Bengemín, e en sa companyia
1Par 27,13
M hòmens. 13 E en la companyia del X èn mes fon príncep Moharí lo
1Par 27,13 mes fon príncep Moharí lo Natafar, del linatge de Gera, e en sa companyia
1Par 27,14
M hòmens. 14 En la companyia del XI mes fon príncep Baraàs de Piator,
1Par 27,17
[*] Safaries, fill de Mahachà; 17 e del trip de Leví, Ysaÿes, fill de Camiel;
1Par 27,18 Camiel; fill de Nathan, Sadoch; 18 del trip de Judà, Elizeu, fill dells
1Par 27,18
fill dells germans de David; e del trip de Isachar, Abrí, fill de
1Par 27,19
Abrí, fill de Michael; 19 e del trip de Zabulon, Himaàs, fill de
1Par 27,19 Zabulon, Himaàs, fill de Abadia; e del trip de Naptalim, Geremot, fill de
1Par 27,20
Geremot, fill de Zariel; 20 e del trip de Efraÿm, Azaÿa, fill de Azaes;
1Par 27,20 de Efraÿm, Azaÿa, fill de Azaes; e del mig trip de Menessè [*]; 21 [*] era en
1Par 27,21 en Galaad, Ydó, fill de Zacaries; e del trip de Bengemín, Jahaziel, fill de
1Par 27,22
Jahaziel, fill de Abner; 22 e del trip de Dan, Azaries, fill de Johatan.
1Par 27,23 de créxer Ysrael axí com les steles del cel. 24 E Joab, lo fill de Saruià,
1Par 27,25
rey David. 25 E sobra los tresors del rey era tresorer Assuàmiel, fill de
1Par 27,27 fill de Ramman, e sobra los cellers del vi e de les vinyes era Sabdí lo
1Par 27,31
eren prínceps sobra los fets del rey David. 32 E [*] era conseller e
1Par 27,32
fill de Assimon, era ab los fills del rey. 33 E Arxitòfell era atrecí
1Par 27,33
E Arxitòfell era atrecí conseller del rey, e Elietar [*]. 34 E aprés d’ell
1Par 27,34
[*]. E lo príncep de la host del rey era Johab. 28,Tit Capítol XXVIII 1
1Par 28,1
e los prínceps dels mobles e del bestiar del rey e sos fills ab sos
1Par 28,1
prínceps dels mobles e del bestiar del rey e sos fills ab sos escuders e tots
1Par 28,2
de nostre Senyor Déu e a scambell del peu de nostre Senyor. Ja hu he yo
1Par 28,5
fill, que siga sobra lo siti rayal del regna de Déu sobra Ysrael. 6 E Déu dix
1Par 28,11
David a Salamó, son fill, la forma del palau e de ses casas e de ses sales e
1Par 28,11
les sues cambres dobles e la casa del cubertís. 12 E la forma de tot ço qui
1Par 28,12
de tot ço qui era en sperit ab ell del palau de la casa de nostre Senyor e de
1Par 28,15
a pes de cascun ofici, 15 e lo pes del canalobra [*] e de ses cresolas [*].
1Par 28,18
ales com s’estenien sobra l’archa del testament de nostre Senyor. 19 Tot ço
1Par 28,20
que hages complida tota la obra del servey de Déu. 21 E vet les pertides
1Par 29,3
or e d’argent que donaré a la casa del meu Déu, part tot açò qui és aparellat
1Par 29,3
tot açò qui és aparellat a la casa del santuari, 4 ço és, tres mília quintars
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1Par 29,6
sentanars e los prínceps de la obra
1Par 29,17
teus alets. Yo amb la humilitat
1Par 29,18
e aytals són les cogitacions
1Par 29,18
aytals són les cogitacions del cor
1Par 29,24
e vasals, e encara tots los fills
1Par 29,29
fill en loch seu. 29 Les paraules
1Par Prol,50
yo he escrit no ha molt lo libra
1Par 12,8
fill de Geraam de Gador. 8
1Par 27,8
aprés d’ell, e la companya [*]. 8
1Par 27,9
lo jeserà, e [*] companya [*]. 9
1Par 27,18
18 del trip de Judà, Elizeu, fill
Par Prol,6
qui són jaquides en los libres
Par Prol,12
coses que en la Lig e en los libres
1Par Prol,1
Terç pròlech Prol Si le esplació
1Par Prol,4
sertes tu, [*] doctor sant
1Par Prol,7 vegada era enflamat en les orelles
1Par Prol,10 aprovàs. Cor, segons les varietats
1Par Prol,32 de mayor audàcia, en [*] translació
1Par Prol,57
esser trobades en los libres
1Par Prol,70 Yo parlé aquestes coses per paraula
1Par Prol,71
entichs e responch ten solament
1Par Prol,80
e liuré als vostres le explanació
1Par Prol,83
com yo ho esprova en convent
1Par Prol,85
ço és, a saber, «les Paraules
1Par Prol,85
a saber, «les Paraules dels Dies
1Par Prol,87
†nosaltres† e los boscatges
1Par Prol,88 noms, qui són confusos per lo vici
1Par Prol,92
que diu Ysmeu: «Si les orelles
1Par Prol,94
fer?» (ço és a dir, si les orelles
1Par 2,53
de les passades, hac fills; 53 e
1Par 2,53
e lo Nestrayà, e aquells qui exiren
1Par 2,55
le miytat de Ramayta, sarrita. 55 E
1Par 2,55
sarrita. 55 E dels linatges
1Par 4,2
e Lóat; e açò són les generacions
1Par 5,6
qui cativà Tilgatpelièzet, rey
1Par 5,15
fill de Abdiel, fill de Gemí, cap
1Par 5,25
derrera los déus de lurs pares
1Par 5,26
e l’esperit [*] rey axí mateix
1Par 6,17
e Merarí. 17 Aquests són los noms
1Par 6,19
e Musí, e aquests lurs linatges
1Par 6,49
del perfum en tota le obra del sant
1Par 6,61
foren XII de lur linatge. 61 E
1Par 6,65
donaren en sort del trip de Judà e
1Par 6,65
de Judà e dels fills de Simeon e
1Par 6,66
nom axí com dit és. 66 E la sort
1Par 6,66
dit és. 66 E la sort dels linatges
1Par 7,15
15 E Masir pres muller germana
1Par 7,29
e ses viletes [*] 29 En le pertida
1Par 7,40
hòmens triats de batalla, cap
1Par 8,6
caps de les cases de lurs pares
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del rey 7 que [*] a la [*] casa de Déu
del meu cor he vodades totes aquestes
del cor del teu pobla; donchs tu, Senyor,
del teu pobla; donchs tu, Senyor, endressa
del rey David [*] a Salamó. 25 E nostre
del rey David, les primeres e les
Del linatge noble de entrepretar, mostrant
Del trip de Gad se apertaven ab David
Del V mes era príncep Samut lo jeserà, e
Del VI è mes era príncep Hirahà, fill de
dells germans de David; e del trip de
dels Reys, ací són trobades. E moltes
dels Reys no són planament contengudes e
dels LXX enterpatradors estave ferma e
dels bisbes, me rabugeries que yo
dels hòmens e havien confirmade le fe de
dels regnes, diversos aximplis sien
dels LXX enterpatredors mescla la
dels jueus. Sertes los apòstols e los
dels entichs e responch ten solament dels
dels contradients, qui ab dents de cha me
dels LXX entrepatredors, corregide e
dels frares. E ço que yo he enterpetrat
dels Dies dels reys», per ço és fet que
dels reys», per ço és fet que les
dels noms, qui són confusos per lo vici
dels escrivans, qui de l’enteniment ells
dels altres són sordes, què n’he yo a
dels altres no són entenents). Prol,Expl
dels linatges [*] fo lo Jattatell e le
dels seherjatans e aquells fon ysraelita.
dels linatges dels escrivans, los
dels escrivans, los habitadors de Jabés e
dels sarietans. 3 E aquests los fills de
dels assirienchs, e fon príncep del trip
dels de la casa de lurs pares, 16 e
dels pobles de la terra, los quals havia
dels assirienchs, e aquests cativaren lo
dels fills de Gerson: Lilum e Semeý. 18 E
dels llevitans [*]. 20 E per lurs
dels sants del santuari e a perdonar sobra
dels de Caat qui foren romasos, del
dels fills de Simeon e dels fills del trip
dels fills del trip de Bengemín aquestes
dels linatges dels fills de Caat foren del
dels fills de Caat foren del trip de
dels huzamitans [*], qui havien nom
dels fills de Menecè foren Bassan e ses
dels prínceps, ab tot lur linatge de host
dels habitadors, e foren catius: 7 Nahaman
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1Par 8,13
e Zómer foren caps de lurs pares e
1Par 8,40
e foren tots C L. Aquests isqueren
1Par 9,1
axí com és escrit en lo libre
1Par 9,4
fill de Imbrí, fill de Boní, e
1Par 9,7 sos germans, e foren DC LXXXX. 7 E
1Par 9,10
de casa de lurs pares. 10 E
1Par 9,14
de la obra de la casa de Déu. 14 E
1Par 9,18
[*] los portés de les posades
1Par 9,30
e pimentes. 30 E sobra los fills
1Par 9,31
de les pimentes. 31 E Matichaties,
1Par 9,31
ab lealtat que fos sobra le obra
1Par 9,32
sobra le obra dels crespells. 32 E
1Par 9,33
Aquests éran tots los cantors [*]
1Par 9,34
(Ço és a saber, los caps mayorals
1Par 10,3
-lo aquells qui·l passaguían,
1Par 11,11
fill de Aquivion, aquest era cap
1Par 11,12 de son oncla lo Horayta; aquest era
1Par 11,13
era ple d’ordi, e lo poble fugí
1Par 11,15
d’Israel. 15 E devallaren tres
1Par 11,15
al camp [*] de Adulan, e la host
1Par 11,16
Daviu fogí en la davesa, e la host
1Par 11,18
E aquests tres trencharen le host
1Par 11,20 20 Haysay, germà de Joab, era cap
1Par 11,20
que matà-na, e ell era en compte
1Par 11,21 tres pus hondrats, 21 e aquells dos
1Par 11,25
nom del terç vasal. 25E ell era
1Par 11,31
31 e Iray, fill de Ribay, de Gabeà,
1Par 11,32 fills de Bengemín, e Benayà. 32 [*]
1Par 12,1
[*] Saül, fill de Sis; ells éran
1Par 12,2
e les segetes ab l’arch. Eren
1Par 12,4
4 E Samaÿas de Gabaon, qui era
1Par 12,16 a levant e a ponent. 16 E vengueren
1Par 12,18
prou. 18 L’esperit vestí Masà, cap
1Par 12,19
e no los ajudà, cor ab consells
1Par 12,19
ajudà, cor ab consells dels caps
1Par 12,20
e Jacebat [*] e Eliüd e Selcay, cap
1Par 12,23 Déu. 23 E aquests són los nombres
1Par 12,25
garnits e aparallats a host. 25 E
1Par 12,26
de batalla foren VII M ª [*]. 26 E
1Par 12,29
pare, qui era príncep, II M ª. 29 E
1Par 12,30 que guardaven la casa de Saül. 30 E
1Par 12,32
de David per fer-lo regnar. 32 E
1Par 12,32
Ysrael, e foren de lur trip caps
1Par 12,35 ab escut e lança, XXXVII M ª. 35 E
1Par 12,36
a batalla, XXVII M ª. 36 E
1Par 13,1
Aconsellà’s David ab los prínceps
1Par 13,1
ab los prínceps dels milenàs e
1Par 14,15
axirà devant tu per farir la host
1Par 14,16 manat nostre Senyor, e farí la host
1Par 15,8
[*] e sos germans eren C XXX. 8 E
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dels habitadors de Agulon. Aquests feren
dels fills de Bengemín e foren caps. 9,Tit
dels reys d’Israel e de Judà, e fóran
dels fills de Fares e de Judà. 5 E de
dels fills de Bengemín Sallu, fill de
dels sacerdots Ydeÿas e Jorip e Jatchim 11
dels levitans fon Samaÿas, fill de Assub,
dels fills de Leví. 19 E Salum, fill de
dels capallans, com feien los letovaris de
dels levitans, era mayoral [*] ab lealtat
dels crespells. 32 E dels fills de Caat,
dels fills de Caat, de generació, éran
dels levitans, qui eren lecenciats per les
dels levitans segons lurs generacions éran
dels quals ell hach gran pahor. 4 E dix
dels terratinents; ell gitava son dret
dels tres vasals. 13 E ell era ab Daviu a
dels filisteus; 14 [*] e salvà nostre
dels XXX al camp [*] de Adulan, e la host
dels filisteus era atendada en lo pla de
dels filisteus se cuytà e vench en Batlem.
dels filisteus e portaren aygua del pou de
dels altres XXX; ell gitava le sua lança
dels tres pus hondrats, 21 e aquells dos
dels quals fon senyor, e entre lo terç no
dels XXX pus honrats, mas entrò el terç no
dels fills de Bengemín, e Benayà. 32 [*]
dels torrents de Gaas, e Ayel arabita e
dels vasals valadors de geritans, 2 e
dels germans de Saül, e de Bengemín. 3 E
dels XXX vasalls, e sobre los XXX era
dels fills de Bengemín e Judà entrò al
dels XXX, e dix: –Amb tu, David, e amb tu,
dels caps dels filisteus lo’n feren
dels filisteus lo’n feren tornar dient:
dels millenars del trip de Menessè. 21 E
dels capdals hòmens garnits [*] qui
dels fills de Simeon vasalls de batalla
dels fills de Leví foren [*] 27 [*] III M
dels fills de Bengemín, germans de Saül,
dels fills de Efraÿm foren XXII M ª e DCCC
dels fills de Ysacar, sabents sciència,
dels CC, e ab ells tots lurs germans. 33 E
dels fills de Dan, aparellats a batalla,
dels fills de Asser ixent a host, hi hach
dels milenàs e dels sentanàs e ab tots los
dels sentanàs e ab tots los grans senyors,
dels filisteus. 16 E féu David axí com li
dels filisteus e perseguí-la de Gabaon
dels fills de Elisafan [*] 9 [*] era
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1Par 15,12
1Par 15,15
1Par 15,16
1Par 15,22
1Par 15,25
1Par 16,10
1Par 16,36
1Par 18,1
1Par 18,11
1Par 19,1
1Par 19,2
1Par 20,1
1Par 20,3
1Par 20,4
1Par 20,4
1Par 22,3
1Par 23,27
1Par 23,28
1Par 23,29
1Par 23,31
1Par 23,32
1Par 24,3
1Par 24,3
1Par 24,4
1Par 24,4
1Par 24,4
1Par 24,4
1Par 24,5
1Par 24,5
1Par 24,30
1Par 24,31
1Par 24,31
1Par 25,1
1Par 26,1
1Par 26,1
1Par 26,1
1Par 26,2
1Par 26,10
1Par 26,12
1Par 26,12
1Par 26,12
1Par 26,26
1Par 26,26
1Par 26,26
1Par 26,26
1Par 26,31
1Par 27,1
1Par 27,1
1Par 27,1
1Par 27,3
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-los: –Vós sots los caps patrons
Déu d’Israel, 15 e aportaren los
perxes. 16 E dix David als prínceps
sobrapuyar. 22 E Cananies, príncep
pròmens d’Israel e los prínceps
e alégran-se los pobles, lo cor
Senyor Déu d’Israel del segla
Gatza e les suas viletes de la mà
les gents de Edom e de Moab [*] e
1 Aprés tot açò, morí Naàs, rey
los misatgers de David en la terra
host e anà e destroví tota la terra
ho féu de totes les altres ciutats
e farí Sabatay de Husaray a Sipay,
de Husaray a Sipay, dels fills
moltes claus a obs de les portes
paraules de David, lo derrer nombra
ensús. 28 Lur stament era per mà
e de les fogaces primes alizes, e
Senyor, los disaptes e en los caps
del testament [*] e l’ofici
E aquests depertí David, e Sadoch,
fills de Alaatzar, e Aximàlech, e
en lo servey. 4 Mas foren atrobats
dels fills de Aleatzar més que
més que dels fills de Ytamar
cases de lurs pares, e foren XVI. E
per ço com eren prínceps [*] de Déu
[*] de Déu dels fills de Aleatzar e
e Geremot. Aquests són los fills
e Aximàlech e los caps patrons
e los caps patrons dels capellans e
e ab sembes e ab veus. Lur nombra,
26,Tit Capítol XXVI 1E les partides
1E les partides dels portés foren
coritans Masabonias, fill de Coré,
de Coré, dels fills de Asaf. 2 E
XVIII. 10 E los fills de Cussí,
12 E aquestes eren les partides
eren les partides dels portés
les partides dels portés dels caps
sos germans eren sobra los tresors
David [*] e los caps patrons
e los caps patrons dels prínceps,
dels prínceps, dels millenars e
ayn XXXX de David e foren trobats
27,Tit Capítol XXVII 1 E lo nombra
lurs caps patrons e los prínceps
e los prínceps dels sentanars e
de XXIIII M ª hòmens. 2 [*] 3 E era
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dels levitans, santificats-vos, e
dels levitans l’arqua de Déu, axí com
dels levitans que fecen star [*] ab himnes
dels levitans, asayava, trompava e amanave
dels millenars anaven alegrament per fer
dels obtants en nostre Senyor. 11
dels setgles enpertostemps.”» E digueren
dels filisteus. 2 E farí Moab, e foren los
dels filisteus e de Amalech. 12 E Isay,
dels fills de Amon, e regnà son fill, lo
dels fills d’Amon, a Anum per aconortardels fills d’Amon. E asetyà Rabà, e David
dels fills d’Amon. E despuxes tornà-ce
dels fills dels guaguants, e foren
dels guaguants, e foren humiliats. 5 E
dels portals e de les frontices. Tot açò
dels fills de Leví: de homa de XX anys
dels fills de Aaron, e serviren la casa de
dels crespells, e de tota mesura e de tot
dels mesos e de les solemnitats, per
dels fills de Aron, lurs germans, e lo
dels fills de Alaatzar, e Aximàlech, e
dels fills de Ytamar, fon lur nombra en lo
dels fills de Aleatzar més que dels fills
dels fills de Ytamar dels hòmens cap
dels hòmens cap patrons [*] de les cases
dels fills de Ytamar no foren sinó VIII. 5
dels fills de Aleatzar e dels fills de
dels fills de Ythamar. 6 E escriví-los
dels levitans per lurs casades peyroals.
dels capellans e dels levitans, lo cap
dels levitans, lo cap patró en contra son
dels hòmens de obra segons lur ofici: 2
dels portés foren dels coritans
dels coritans Masabonias, fill de Coré,
dels fills de Asaf. 2 E dels fills de
dels fills de Masabonias fon primer nat
dels fills de Merarí, fon Zembrí lur cap,
dels portés dels caps dels hòmens e
dels caps dels hòmens e dómeyas de prop
dels hòmens e dómeyas de prop lurs germans
dels santuaris que santificava David [*] e
dels prínceps, dels millenars e dels
dels millenars e dels sentanars, e los
dels sentanars, e los prínceps de les
dels hòmens d’hosts en Janner Galaad. 32
dels fills de Ysrael per lurs caps patrons
dels sentanars e dels millenars, e d’
dels millenars, e d’equells qui servien
dels fills de Fares, qui era cap de tots
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1Par 27,6
6 Aquests Baraÿas és lo vasal
1Par 27,10
mes era príncep Eles, lo palonita,
1Par 27,14
mes fon príncep Baraàs de Piator,
1Par 27,24 e no puyà lo nombra de les paraules
1Par 28,1
los prínceps de la host e los duchs
1Par 28,1
qui servien lo rey e los prínceps
1Par 28,1
rey e los prínceps dels millenars e
1Par 28,1
e dels sentanars e los prínceps
1Par 28,12
les cubertas e cambres tot entorn
1Par 28,12
dels tresors de [*] nostre Senyor e
1Par 28,13
santuaris. 13 E de les partides
1Par 28,17
d’or [*] a pes de cascun bací, e
1Par 28,18
or esmerat a pes e la forma [*]
1Par 28,21
de Déu. 21 E vet les pertides
1Par 28,21
E vet les pertides dels preveres e
1Par 29,6
6 Donchs, vodàran los [*] prínceps
1Par 29,6
los [*] prínceps dels millanars e
1Par 29,17
Déu meu, que tu tries lo coratge
1Par 29,17
tu tries lo coratge dels dreturés e
1Par 12,24
le paraula de nostre Senyor. 24
1Par 12,34
de dos cors ne de dues cares. 34
1Par 15,5
fills de Aaron e los levitans. 5
1Par 15,6
príncep, e sos germans, C XXV. 6
1Par 4,10
e açò. E féu-li venir Déu açò que
1Par 10,13
de nostre Senyor, per ço com
1Par 14,10 se en lo pla de Rafaÿm. 10 E David
1Par 14,14
se ajustaren en la vall. 14 E David
1Par 18,10
Adoram son fill al rey David per
1Par 25,8
L e XXXVIII. 8 E gitaren sorts per
1Par 12,1
vengueren a David en Sichalech,
1Par 17,1
son alberch. 17,Tit Capítol XVII 1
1Par Prol,28
solament [*] de IIII translacions
1Par Prol,72 solament dels contradients, qui ab
1Par 19,5
-los-ne. 5 E anaren-se’n e
1Par 19,17 se ajustaren ensemps. 17 E açò fou
1Par 17,10
los teus anamichs, e encara que·t
1Par 25,1
lo manor. 25,Tit Capítol XXV 1 E
1Par 23,13 Abraam foren Aaron e Moysès. E fon
1Par 24,3
Alatzar e Ytamar. 3 E aquests
1Par Prol,90 ells senyen, clarament e manifesta
1Par 24,1
1 E los fills de Aron eren atresí
1Par 5,16
Bessan e en ses viles e en tots los
1Par 6,55
és en l’entrada de Judà, e lurs
1Par 6,57
cortills, e Jatir e Escomea e sos
1Par 6,60
atrecí Sabaà e Alàmet [*] e sos
1Par 6,63
de [*] Zabulon XII ciutats e lurs
1Par 6,67 Cichem en lo munt de Efraÿm ab sos
1Par 6,69
68 [*] 69 e Zalon e Gariamon e sos
1Par 6,70
són romasos, Aner e Balam e lurs
1Par 13,2
qui són en las ciutats ab lurs
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dels XXX vasalls e sobra los XXX ell mès
dels fills de Efraÿm, e en la sua
dels fills de Efraÿm, e en se companyia
dels dies com féu comtar lo rey David. 25
dels trips, los primers nats de les
dels millenars e dels sentanars e los
dels sentanars e los prínceps dels mobles
dels mobles e del bestiar del rey e sos
dels tresors de [*] nostre Senyor e dels
dels santuaris. 13 E de les partides dels
dels capellans e levitans e de tots los
dels bacins d’argent a pes de cascun
dels xerobins de or e de lurs ales com s’
dels preveres e dels levitans, a tot l’
dels levitans, a tot l’ofici de la casa.
dels millanars e dels sentanars e los
dels sentanars e los prínceps de la obra
dels dreturés e dels teus alets. Yo amb la
dels teus alets. Yo amb la humilitat del
Dels fills de Judà, portant scut e lansa,
Dels fills de Naptalim [*] †e ach tres al
Dels fills de Caat, e Uriel era lur
Dels fills de Merarí e Asayà [*] 7 [*] era
demanà tot. 11 E Calup, germà de Suà, qui
demanà consell a fatilera, 14 e no requerí
demanà de consell a nostre Senyor, dient:
demanà [*] a nostro Senyor, e Déu dixdemanar pau e que·l saludàs e que li fes
demanar axí als grans com als pochs,
dementra que era detengut [*] Saül, fill
Dementra que David stava en son alberch,
demostrant per lo contrari sertes
dents de cha me rouhen, em poblich
denunciaren-ho a David. E David tremès
denunciat a David, e ajustà tot Ysrael e
denunciu que casa bastirà [*] nostre
departí David los prínceps de la host l’
departit Aaron per a sacrificar al
depertí David, e Sadoch, dels fills de
depertits e per rimes «en quants que
depertits. E eren aquests: Nadab e Abiüd e
deports de Seron desobra lurs axides. 17
deports; 56 emperò el camp de la ciutat e
deports, 58-59 [*]. 60 E del trip de
deports. Totas lurs ciutats foren XII de
deports. 64 [*] 65 E donaren en sort del
deports [*], 68 [*] 69 e Zalon e Gariamon
deports. 70 E del mig trip de Menassè
deports [*]. 71 E los fills de Guerson
deports. E, com ells seran ajustats a nós,
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1Par 28,20
nostre Senyor Déu és ab tu, e no·t
1Par 23,27
segons les paraules de David, lo
1Par 5,25
cases de lur pare. 25 E fornicaren
1Par 14,14
Senyor, e Déu dix-li: –Puge
1Par 17,7
de Sabaot: ‘Yo t’he pres del folch
1Par 29,29
del rey David, les primeres e les
1Par 10,7
host qui era ab ell era en fuyta,
1Par 5,9
sol ixent habitave a la entrada del
1Par 6,78
del trip de Rubèn, Basen, al
1Par 21,29 Senyor, que Moysès havia fet en lo
1Par 11,17
se cuytà e vench en Batlem. 17 E
1Par 5,16
e en tots los deports de Seron
1Par 17,1
e l’archa de nostre Senyor està
1Par 14,11
anemichs en le mia mà axí com a
1Par 10,8
e finida, vengueren los filisteus e
1Par 10,9
cayguts en lo munt de Gelboe. 9 E
1Par 20,2
lo cap de David, e trasch moltes
1Par 26,27
hosts, 27 de les batallas e de les
1Par Prol,75 en les altres coses me promoven,
1Par 12,32
sciència, per ço que sabessen
1Par 20,3
ciutats dels fills d’Amon. E
1Par 2,21
e Hurí engendrà Bessales. 21 E
1Par 2,24
de Machir, pare de Galaad. 24 E
1Par 19,5
que sia brotada vostra barba, e
1Par 20,1
tot lo poder de la host e anà e
1Par 21,15 tramès Déu l’àngel en Jerusalem, e
1Par 4,10
mà ab mi, e faràs companyia de no
1Par 5,25
pobles de la terra, los quals havia
1Par 4,41
e lurs porxos qui foren trobats
1Par 14,14
derrera ells e fé-los le volta
1Par 12,1
en Sichalech, dementra que era
Par Prol,7
de l’Avengelis axí mateix se
1Par 10,10
les armas de Saül en la casa de lur
1Par Prol,54 en cor de home, aquelles cozes que
1Par Prol,59 entrepatredors [*]? Nostro Senyor
1Par 2,1
al qual mudà lo nom nostro Senyor
1Par 2,3
e féu mal en l’esguardament de
1Par 2,3
mal en l’esguardament de Déu, e
1Par 4,10
yo faré açò e açò. E féu-li venir
1Par 5,20
aquells qui eren ab ells, cor a
1Par 5,20
cor a Déu cridaren en la batalla e
1Par 5,26
Déus devant ells. 26 E adonchs lo
1Par 6,48
del tabernaccla de la casa de
1Par 6,49 axí com ho menà Moysès, misatge de
1Par 9,11
de Axicub, mayoral de la casa de
1Par 9,13
lo servey de la obra de la casa de
1Par 9,23
sobre les portes de la casa de
1Par 9,26
e sobra los tresors de la casa de
1Par 9,27
Déu, 27 e ixen entorn de la casa de
1Par 11,2
devant ell. E nostre Senyor, ton

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

derelinquirà ne·t lexarà entrò que hages
derrer nombra dels fills de Leví: de homa
derrera los déus de lurs pares dels pobles
derrera ells e fé-los le volta desús, e
derrera les ovelles que sies senyor sobra
derreres, són escrites en les Paraules de
desempararen las ciutats e fogiren. E
desert del flum de Eufrates, cor lo lur
desert de Jahesa [*], 79 e Guedamar e
desert, e [*] l’holocaust era en aquell
desijà Daviu e dix: –Qui·m darà a beura
desobra lurs axides. 17 Tots se apertaren
desots cortines. 2 E dix Anathan a David:
desportellament d’ayga. E per açò mès an
despullaren los morts, e trobaren Saül e
despullaren-los e tolgueren lo cap a
despulles de la ciutat. 3 E manà-ce’n
despulles, que santificaren per esforsar
despux raproven, axí si virtut e vici no
despux so que faria Ysrael, e foren de lur
despuxes tornà-ce’n David ab tot son
despuxs vench Esrom a le filla de Machir,
despuxs morí Esrom en Calev-Efrata. E le
despuxs vendrets. 6 E veren los fills d’
destroví tota la terra dels fills d’Amon.
destroví aquell [*]. [*] E l’àngel de
destrovir-mi, yo faré açò e açò. E féudestrovits Déus devant ells. 26 E adonchs
destroÿren-los entrò al dia de vuy, e
desús, e vendràs contra Bataÿm. 15 E, com
detengut [*] Saül, fill de Sis; ells éran
determenen e hi són tochades. Adonchs lo
déu, e lo cap ficaren en le casa de Dagon.
Déu ha aperallades en aquells qui l’
Déu [*], fahador de l’un e de l’altre
Déu Israel. Aquests foren fills de Jacob:
Déu, e Déu aucís-lo. 4 E Tamar li
Déu aucís-lo. 4 E Tamar li inffantà
Déu açò que demanà tot. 11 E Calup, germà
Déu cridaren en la batalla e Déu oý ells,
Déu oý ells, cor se confiaven en ell. 21 E
Déu de Ysrael scomoch contre ells l’
Déu. 49 E Aaron e sos fills perfumaven
Déu. 50 Aquests són los fills de Aron:
Déu. 12 E Adies, fill de Joracham, fill de
Déu. 14 E dels levitans fon Samaÿas, fill
Déu e del trabernaccla (ço és, Abdomnes e
Déu, 27 e ixen entorn de la casa de Déu,
Déu, car sola a ells era la guorda, e
Déu, te dix: “Tu seràs pastor del meu
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1Par 11,9
crexia en valor, e nostre Senyor
1Par 11,10
axí com havia dit nostre Senyor
1Par 11,19
Senyor, 19 e dix: –No plàcia a
1Par 12,17
qualque rahó vós siats venguts, lo
1Par 12,18
car nostre Senyor te ajuda, ton
1Par 12,22 que fo ab ten gran host com host de
1Par 13,3
3 ratornarem l’arque del nostre
1Par 13,6
de nostre Senyor [*] en lo nom de
1Par 13,7
apellat. 7 E carragaren l’arque de
1Par 13,10
sobra le arque; e morí aquí devant
1Par 13,12 aquest dia present. 12 E David temé
1Par 13,12
«Com reculliré yo l’arque de
1Par 14,14 David demanà [*] a nostro Senyor, e
1Par 14,15
adonchs axiràs a batalla, cor
1Par 15,1
ciutat, e bastí loch a le arque de
1Par 15,2
nengú no s’acostàs a la arque de
1Par 15,12
e puyats l’arque de nostre Senyor
1Par 15,13
allà [*] he aperellat loch, 13 cor
1Par 15,14
puyacen l’arque de nostro Senyor
1Par 15,15
los dels levitans l’arqua de
1Par 15,24
trompaven devant l’archa de
1Par 15,25
de la covinensa de nostre Senyor
1Par 16,1
sacrificaren holocausts [*] devant
1Par 16,14
14 Ell és nostre Senyor e nostro
1Par 16,21
d’una gent en altra [*]. 21 E
1Par 16,35
35 E digats: “Salva-nos
1Par 16,36 tua laor. 36 Benaÿts nostre Senyor
1Par 16,42
e altres esturments per a cantar a
1Par 17,7 7 E per açò [*]: “Diu nostre Senyor
1Par 17,15
paraules e tota aquesta visió que
1Par 17,17
sobra tots los hòmens, Senyor
1Par 17,18 ton serf, més de honor? Tu, Senyor
1Par 17,20
saber les tues nobleses. 20 Senyor
1Par 17,20
és nengú semblant a tu, ne és altra
1Par 17,21 No ha nenguna gent en la terra que
1Par 17,24 enpertostemps dient: “Nostro Senyor
1Par 17,24 dient: “Nostro Senyor Déu Sabaot,
1Par 17,25 en lo teu esguordament. 25 Cor tu,
1Par 17,26
pregar devant tu. 26 E ara, Senyor
1Par 17,26
tu. 26 E ara, Senyor Déu, tu ést
1Par 17,27
tostemps devant tu, cor tu, Senyor
1Par 18,6
-li tribut. E salvà nostre Senyor
1Par 18,13
de David. E salvà nostre Senyor
1Par 19,13
poble e per les ciutats del nostre
1Par 21,3
vull. 3 E dix Joab: –Nostre Senyor
1Par 21,7 en l’esguordament de nostre Senyor
1Par 21,8
8 E dix David a nostro Senyor
1Par 21,15 Ysrael LXX M ª hòmens. 15 E tramès
1Par 21,17
ovellas, què han fet? Senyor
1Par 21,19
de Gad, la qual dix per nom de

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Déu de Sabaot era ab ell. 10 Aquests són
Déu sobra Ysrael. 11 [*] E Jabuzan, fill
Déu que yo face aquesta cosa, que yo bega
Déu de vostro pare ho vage e us prou. 18
Déu. E David rabé-los e mès-los al cap
Déu. 23 E aquests són los nombres dels
Déu a nós, car no la havem raquesta en lo
Déu, qui era apellat. 7 E carragaren l’
Déu sobra una vadella novella de la casa
Déu. 11 E fou irat David, com nostre
Déu d’equell die avant, dient: «Com
Déu [*]?» 13 E per ço, David no la racullí
Déu dix-li: –Puge derrera ells e féDéu axirà devant tu per farir la host dels
Déu, e atendà allí tenda. 2 E adonchs dix
Déu, sinó los levitans, cor ells alegí
Déu de Ysrael allà [*] he aperellat loch,
Déu en la primeria no·m donà entendra
Déu d’Israel, 15 e aportaren los dels
Déu, axí com manà Moysès, segons lo
Déu ab trompes, e Obedebedom e Jayà eren
Déu [*]. 26 [*] e sacrificaren VII moltons
Déu. 2 E, com David hach esplagat de
Déu, per tota la terra són los seus juýs.
Déu en altra pobla no sofarí que negun hom
Déu de la nostra salvació e ajusta-nos e
Déu d’Israel del segla dels setgles
Déu. E los fills de Geditur eren establits
Déu de Sabaot: ‘Yo t’he pres del folch
Déu dix a Nathan, dix Nathan a David. 16 E
Déu. 18 Què dirà David? Què anadiràs a
Déu meu, conexs ton serf. 19 [*] com a tu
Déu, no és nengú semblant a tu, ne és
Déu sinó tu, tot axí com havem oït en les
Déu hi sia anat per rembra lo seu poble,
Déu Sabaot, Déu és stat d’Israel”, e la
Déu és stat d’Israel”, e la casa de
Déu meu, has revalat a la orella de ton
Déu, tu ést Déu, qui parlest sobra ton
Déu, qui parlest sobra ton serf aquest bé,
Déu meu, l’has benaÿt enpertostemps.
Déu a David en tot loch on anà. 7 E pres
Déu a David en tot loch on anà. 14 E regnà
Déu, e nostre Senyor face ço que li
Déu anadirà a son pobla aytals C tants. O,
Déu, e farí Ysrael. 8 E dix David a nostro
Déu: –Molt he peccat, com he feta aquesta
Déu l’àngel en Jerusalem, e destroví
Déu, sia le tua mà sobra [*] la casa de
Déu. 20 E regirà’s Aruau e viu l’àngel,
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1Par 21,30
1Par 21,30
1Par 22,1
1Par 22,5
1Par 22,6
1Par 22,11
1Par 22,11
1Par 22,12
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 23,4
1Par 23,14
1Par 23,24
1Par 23,28
1Par 23,28
1Par 23,30
1Par 23,32
1Par 24,5
1Par 24,19
1Par 24,19
1Par 25,5
1Par 25,5
1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 26,5
1Par 26,12
1Par 26,27
1Par 28,2
1Par 28,3
1Par 28,4
1Par 28,5
1Par 28,6
1Par 28,8
1Par 28,9
1Par 28,20
1Par 28,20
1Par 29,1
1Par 29,2
1Par 29,3
1Par 29,3
1Par 29,7
1Par 29,8
1Par 29,10
1Par 29,11
1Par 29,13
1Par 29,16
1Par 29,17
1Par 29,18

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

David anar devant ell per raquerir
per lo coltell de l’àngell de
1 E dix David: –Açò serà le casa de
Senyor en nom e en l’orda de
que bastís la casa de nostre Senyor
la casa de nostre Senyor ton
com ha perlat per tu nostre Senyor
guarts le lig de nostre Senyor ton
cor a damanar a nostre Senyor
lo santuari de nostre Senyor
Senyor e la vaxella del santuari de
casa qui serà bastida en lo nom de
XXIIII M ª ordonats al servey da
Senyor [*]. 14 E Moysès, l’hom de
la obra del servey de la casa de
de Aaron, e serviren la casa de
en la obra del servey de la casa de
vespra a orar [*] nostre Senyor
germans, e lo servey de la casa de
per ço com eren prínceps [*] de
lur ofici per vanir en la casa de
com li havia manat nostre Senyor
profeta del rey ab paraules de
de Déu per axelsar noblesa. E donà
e Aman, ab lo cantar en la casa de
servey de la casa de nostre Senyor
lo VII, e Papulcay lo VIII; cor
lurs germans per servir le casa de
per esforsar la casa de
de la covinensa de nostre Senyor
Ja hu he yo aparellat de fer. 3 E
has escampada.” 4 »E nostre Senyor
sobra lo siti rayal del regna de
del regna de Déu sobra Ysrael. 6 E
tots los manaments de vostro Senyor
9 E tu, Salamó reguonex lo
ne hages pahor, car nostre Senyor
complida tota la obra del servey de
hom lo palau, car de nostre Senyor
a la casa de nostre Senyor
més e en voluntat en la casa de
argent que donaré a la casa del meu
del rey 7 que [*] a la [*] casa de
aquelles als tresors de la casa de
e dix: –Beneÿt sies tu, Senyor,
lo cel e en la terra, de tu, Senyor
e da axalzar a tots. 13 Ara, Senyor
sens esparansa. 16 Senyor, nostro
la tua mà, teu és tot. 17 E yo sé,
ha vodat ab alagria a tu. 18 Senyor

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Déu, cor era torbat per lo coltell de l’
Déu. 22,Tit Capítol XXII 1 E dix David:
Déu nostre Senyor, e açò sia altar de l’
Déu en totes les terres, per la qual cosa
Déu d’Israel. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre mi
Déu, axí com ha perlat per tu nostre
Déu. 12 E don-te nostre Senyor seny e
Déu. 13 E adonchs seràs abundant si
Déu vostra, e levats e bastits lo santuari
Déu, per ço que fassats vanir l’archa de
Déu en la casa qui serà bastida en lo nom
Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E David era ya
Déu, e [*] jutges hi havia VI M ª, 5 e
Déu, e sos fills foren aparellats en lo
Déu de XX anys ensús. 25 Cor David dix:
Déu sobra les claustres [*] e sobra lo
Déu; 29 e del pa de l’aparellament, de la
Déu, 31 e de tots los holocausts de nostre
Déu. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E los fills
Déu dels fills de Aleatzar e dels fills de
Déu, axí com era custuma en poder de Aron,
Déu d’Israel. 20 E los fills de Leví, los
Déu per axelsar noblesa. E donà Déu a Aman
Déu a Aman XIIII fills e tres filles. 6
Déu ab sembes e ab tabals e ab so d’
Déu [*]. 7 E foren lur nombra ab lurs
Déu lo havia banaÿt. 6 E a Samaÿas, son
Déu. 13 E gitaren sorts axí en lo poch com
Déu. 28 E tot açò que santificà Samuel
Déu e a scambell del peu de nostre Senyor.
Déu ha a mi dit: “Tu no bastiràs casa en
Déu d’Israel ha elet a mi més que nengú
Déu sobra Ysrael. 6 E Déu dix a mi:
Déu dix a mi: “Salamó, ton fill, bastirà a
Déu, per ço que haratets la bona terra e
Déu de ton pare e servex aquell de tot ton
Déu és ab tu, e no·t derelinquirà ne·t
Déu. 21 E vet les pertides dels preveres e
Déu és. 2 E yo ab tot lo meu poder he
Déu or a les eynes de or e argent a les
Déu, cor encara he tresor de or e d’
Déu, part tot açò qui és aparellat a la
Déu [*], X mília drachmes d’argent e [*]
Déu per mà de Atusel lo gesimero. 9 E
Déu d’Israel, nostro [*] en tostemps e
Déu, és, e és lo teu regna, e tu ést
Déu nostre, nos confesam a tu e loam lo
Déu, tota aquesta multitud qui han
Déu meu, que tu tries lo coratge dels
Déu meu, Déu de Abraam e de Ysach e de
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1Par 29,18 ab alagria a tu. 18 Senyor Déu meu,
1Par 29,20
tostemps lo nom de nostre Senyor
1Par 29,20
tota la univercitat nostre Senyor,
1Par Prol,82
de lenguatge grech, e no·n
1Par 5,25
pare. 25 E fornicaren derrera los
1Par 14,12
E los filisteus lexaren aquí lurs
1Par 16,25
e molt terribla sobra tots los
1Par 4,10
haurà nom axí. 10 E cridà Jabés lo
1Par 5,25
terra, los quals havia destrovits
1Par 2,33
foren Pàlet e Samzà. Tots aquests
1Par 7,21
de Gad, nats de la terra, cor
1Par 11,15
salvació lo poble d’Israel. 15 E
1Par 5,25
los quals havia destrovits Déus
1Par 11,2
que feyes entrar e axir Ysrael
1Par 11,3 feren covinensa ab Daviu en Hebron
1Par 12,20
hach [*] a Sicialech, se gitaren
1Par 13,8
8 E David e tot Ysrael juguaven
1Par 13,10
ça mà sobra le arque; e morí aquí
1Par 14,15
axiràs a batalla, cor Déu axirà
1Par 15,24
qui eren capallans, trompaven
1Par 16,1
e sacrificaren holocausts [*]
1Par 16,4
carn e una ampolla de vi. 4 E mès
1Par 16,6
tots aquests sonaven contínuament
1Par 16,27
los cels. 27 Glòria e balleza és
1Par 16,30 de la sua santadat. 30 Sia comoguda
1Par 16,39
e sos germans capallans ordonats,
1Par 17,21 nobleses e en tamor, per gitar gent
1Par 17,25
açò, Senyor, ha trobat de pregar
1Par 17,27
de ton serf, e que sia tostemps
1Par 21,30 en Banià. 30 E no pogué David anar
1Par 22,18
mà los habitadors de la terra
1Par 22,18
de la terra devant nostra Senyor e
1Par 23,13
ell e sos infants per a perfumar
1Par 23,31
axí com era en custuma sovent
1Par 24,2 e Ytamar. 2 E moriren Nadab e Abiüd
1Par 24,6
Thanael, escrivà del trip de Leví,
1Par 24,6
lo rey e davant los prínceps e
1Par 24,31
de lurs germans, fills de Aaron,
1Par 29,10 lo rey David benahí nostre Senyor
1Par 29,15 havem donat. 15 Cor palagrins som
1Par 29,22
Israel. 22 E menyaren e bagueren
1Par 11,23
de plagador de tela de taler. E
1Par 5,9 en Arroer entrò en Abó e Balamon, 9
1Par 6,78
E ultra lo flum Jordà, de Jerichó,
1Par 7,28
en Bathell e ses viletas, e entorn
1Par 7,28
e entorn devers orient Naharan, e
1Par 9,18
are stave en lo portal del rey
1Par 21,16
son coltell tret en se mà, tinent
1Par 21,21
esguordà, e viu David la sua faç
1Par 26,30 e DCC sobra [*] Ysrael ultra Jordà,
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Déu de Abraam e de Ysach e de Ysrael,
Déu. E banahíran tota la univercitat
Déu de lurs pares, e enclinaren-se e
deuria esser tingut per lur anamich com yo
déus de lurs pares dels pobles de la
déus e David manà que hom los cremàs, e
déus 26 de les [*] ídoles, e nostre Senyor
Déus de Ysrael: –Si tu, Senyor, me benaeys
Déus devant ells. 26 E adonchs lo Déu de
devallaren de Jarechmael. 34 E Seran no
devallaren a pendra lur bestiar. 22 E
devallaren tres dels XXX al camp [*] de
devant ells. 26 E adonchs lo Déu de Ysrael
devant ell. E nostre Senyor, ton Déu, te
devant nostre Senyor e untaren-lo rey
devant ell hòmens de Menessè, ço és, Adamà
devant nostre Senyor ab gran poder e ab
devant Déu. 11 E fou irat David, com
devant tu per farir la host dels
devant l’archa de Déu ab trompes, e
devant Déu. 2 E, com David hach esplagat
devant l’archa [*] servidors levitans per
devant de la covinensa de nostre Senyor. 7
devant ell, santadat e magnifisència és lo
devant la sua faç tota la terra, e
devant lo tabernaccla de nostre Senyor en
devant lo teu poble que has rasamut de
devant tu. 26 E ara, Senyor Déu, tu ést
devant tu, cor tu, Senyor Déu meu, l’has
devant ell per raquerir Déu, cor era
devant nostra Senyor e devant lo seu
devant lo seu pobla. 19 Ara donats lo
devant nostre Senyor [*]. 14 E Moysès, l’
devant nostre Senyor. 32 E guordaven lo
devant lur pare, menys d’infants, e
devant lo rey e davant los prínceps e
devant Sadoch, [*] fill de Abiatar, per
devant lo rey David e Sadoch e Aximàlech e
devant tota la multitud e dix: –Beneÿt
devant tu e axellats axí com nostros
devant nostre Senyor en aquell dia ab gran
devellà ab ell una verga, tolch-li le
devers sol ixent habitave a la entrada del
devers sol yxent del Jordà, hagueren del
devers orient Naharan, e devers ponent
devers ponent Gèsser e ses viletes [*] 29
devers orient. E aquests [*] los portés de
devers Jerusalem. E caygué Daviu e los
devers terra. 22 E dix David a Aruau:
devers ponent, a tota obra de nostre
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1Par 11,5
–No vingues ací. E pres Daviu la
1Par 11,7
e senyor. 7 E habità Daviu en le
1Par Prol,69 jueus, on nostro Senyor parlà e los
1Par 4,41
trobats destroÿren-los entrò al
1Par 4,43 Hamalech, e habitaren aquí entrò al
1Par 9,33
lecenciats per les cambres, cor de
1Par 13,11 loch «Fares Asaà» entrò en aquest
1Par 16,7
de nostre Senyor. 7 E aquell
1Par 16,23 Senyor tota le terra, recomptats de
1Par 16,23
tota le terra, recomptats de dia en
1Par 16,37
per servir aquella, sovenyr de
1Par 16,37
servir aquella, sovenyr de dia en
1Par 17,5
5 cor no he habitat en casa del
1Par 29,21
Senyor l’endemà aprés aquell
1Par 29,22
devant nostre Senyor en aquell
1Par 1,38
Locchan e Sabal e Sibeon e Am e
1Par 1,41
Ayà e Anà. 41 E los fills de Am e
1Par 28,8
de nostre Senyor e·n [*] vos
1Par 5,26
Gossan, e foren catius entrò al
1Par 13,12
12 E David temé Déu d’equell
1Par 17,5
Ysrael de terra de Egipta entrò al
1Par 4,9
fill de Arum. 9 Fon Jabés [*]
1Par 11,1
tot lo poble d’Israel en Hebron,
1Par 12,19
dels filisteus lo’n feren tornar
1Par 13,12 David temé Déu d’equell die avant,
1Par 14,10 demanà de consell a nostre Senyor,
1Par 16,7 Asap e de sos germans aquests salms
1Par 16,18 Ysrael en testament de tostemps, 18
1Par 17,3
de nostre Senyor en Athan profeta
1Par 17,24 e crescut lo teu nom enpertostemps
1Par 21,9
Senyor a Gaddi, profeta de David,
1Par 22,8
mi la paraula de nostre Senyor,
1Par 22,17
de Ysrael de ajudar a Salamó [*],
1Par 9,25
los corrals per venir a cap de VII
1Par 12,22
[*] sobra la host. 22 E tots
1Par 12,39
David. 39 E stegueren aquí tres
1Par 17,9
d’anganar-lo axí com los primers
1Par 17,11
11 E serà com seran complits tos
1Par 21,12
tos anamichs a glay o tres
1Par 22,9
e repòs donaré a tot Ysrael en sos
1Par 23,1
1 E David era ya vell e sadoll de
1Par 27,24 puyà lo nombra de les paraules dels
1Par 29,15
e a forma de ombra són nostros
1Par 29,28 E morí en bona valleza e sadoll de
1Par Prol,85
ço és, a saber, «les Paraules dels
1Par 16,35
és la sua misericòrdia. 35 E
1Par 16,31
los cels e sbalaesque’s la terra e
1Par 11,5
aquí habitaven los gebuseus. 5 E
1Par 16,36
dels setgles enpertostemps.”» E
1Par 19,2
Amon, a Anum per aconortar-lo. E
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devesa de Sion, e féu-hi ciutat,
devesa, e per ço fon apellada «ciutat de
dexebles ne prengueren aximpli. Yo parlé
dia de vuy, e habitaren aquí en loch de
dia de vuy. 5,Tit Capítol V 1 E los fills
dia e de nit eren sobra ells matexos al
dia present. 12 E David temé Déu d’equell
dia matex donà David als capellans per
dia en dia la sua salvació. 24 Anunciats a
dia la sua salvació. 24 Anunciats a les
dia en dia, cascú segons son esser. 38 E
dia, cascú segons son esser. 38 E
dia ensà que yo fiu puyar Ysrael de terra
dia M braus e M mardans e M moltons ab lur
dia ab gran alagria e feren regnar altra
Dian e Àsser e Dissan. 39 E los fills de
Dian foren Disson [*] e Embran e Esbran e
dich, que reguordets e que fasats e
die de vuy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills
die avant, dient: «Com reculliré yo l’
die de vuy; són estat de tenda en tenda e
dient: –Li infantà ab dolor, haurà nom
dient a Daviu: –Vet que nós som tos ossos
dient: –Ab los nostros caps vendrà en
dient: «Com reculliré yo l’arque de Déu
dient: –Si yo pug contre los filisteus,
dient: 8 «Confessats nostre Senyor, e
dient: “A tu donaré la terra de Canahan,
dient: 4 –Vé e digues a David mon serf:
dient: “Nostro Senyor Déu Sabaot, Déu és
dient: 10 –Vé e parla a David, e digues a
dient “Molta sanch has escampada [*]
dient: 18 –Veus que vertaderament nostre
dies aprés de un temps en l’altre per
dies venien hòmens a David per ajudar-li
dies menyant e bavent, cor lurs germans
dies, 10 [*] que comaní jutges sobra lo
dies per anar als teus pares, yo faré
dies lo glay de nostre Senyor per
dies. 10 Ell bastirà casa al meu nom, ell
dies, e féu regnar Salamó, son fill, sobra
dies com féu comtar lo rey David. 25 E
dies en la terra sens esparansa. 16
dies e de riquesa e de honor. E regnà
Dies dels reys», per ço és fet que les
digats: “Salva-nos Déu de la nostra
diguen [*] les gents que nostre Senyor ha
digueren los habitadors de Gebús a Daviu:
digueren tot lo poble «Amén, amén, e laor
digueren lur misetgeria. 3 E digueren los
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1Par 19,3
lo. E digueren lur misetgeria. 3 E
1Par 17,4
en Athan profeta dient: 4 –Vé e
1Par 21,10
dient: 10 –Vé e parla a David, e
1Par 21,12
termanat de Israel. Ara, donques,
1Par 21,18 àngel de nostre Senyor dix a Gaddi:
1Par 17,6
lo meu pobla, no que·ls
1Par 1,43
fill de Ebor, qui havia nom abans
1Par 16,1
de nostre Senyor e feren-le estar
1Par 1,21
e Sare 21 e Adoram e Husal e
Par Prol,10 ramenbrament de ço que no podem
1Par Prol,94
què n’he yo a fer?» (ço és a
1Par 1,48
loch Saül de Roboetalnaar (qui vol
1Par 17,18 tots los hòmens, Senyor Déu. 18 Què
1Par 6,54
e Quimàs, de aquell. 54 E ço que
1Par 9,32
los pans per aparellar tots los
1Par 23,31
holocausts de nostre Senyor, los
1Par 22,12
12 E don-te nostre Senyor seny e
1Par 15,22
e amanave los altres, cor era
1Par 27,32 David. 32 E [*] era conseller e hom
1Par 1,38
e Sibeon e Am e Dian e Àsser e
1Par 1,42
e Senavan e Jectan. E los fills de
1Par 4,37
Sihuel e Benÿas, 37 e Sizà, fill de
1Par 1,41
41 E los fills de Am e Dian foren
Par Prol,9
Adonchs lo Paralipemèneon és
1Par 6,18
18 E los fills de Caat, segons
1Par 6,65
qui són apellades per nom axí com
1Par 11,10
per fer-lo regnar, axí com havia
1Par 16,37
Senyor». 37 E com ell hach açò
1Par 17,23
perdurablament, e fes axí com has
1Par 28,3
aparellat de fer. 3 E Déu ha a mi
1Par Prol,35
coses qui menys éran stades
1Par Prol,24
Panfili e Ausebi, e foren los
1Par 20,6 un hom de ultra masura qui havia VI
1Par 20,6 e VI en cascun peu, qui eren XXIIII
1Par Prol,52
coses de l’Avengeli, là on
1Par Prol,60
de l’un e de l’altre Testament,
1Par Prol,62 Johan: «Qui creu en mi, segons que
1Par Prol,66
[*]. En aquell loch [*] escrit on
1Par Prol,92 e als meus»; e faré açò segons que
1Par 19,3
de conortar-ta de ton pare e
1Par 17,4
4 –Vé e digues a David mon serf:
1Par 17,7
ma’n basticen.” 7 E per açò [*]:
1Par 21,10
parla a David, e digues a ell açò:
1Par 13,4
universitat: –Façam-ho axí com tu
1Par Prol,11
segons les varietats dels regnes,
1Par 27,1
e d’equells qui servien lo rey en
1Par Prol,84 frares. E ço que yo he enterpetrat
1Par 10,4
dels quals ell hach gran pahor. 4 E
1Par 11,2
ell. E nostre Senyor, ton Déu, te
1Par 11,6
apellada «ciutat de Daviu». 6 E
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digueren los prínceps de Amon a lur senyor
digues a David mon serf: “Diu nostre
digues a ell açò: “Diu nostra Senyor que
digues què respondré en aquell qui·m
–Digues a David que endrés altar a nostre
digués que·m fecen casa de cedres ni ma
Dinadab. 44 E morí Bele, e regnà en son
dins lo tabernaccla que David li havia
Diquelà 22 e Ebal e Abimael [*] 23 e Efir
dir, de les coses lexades, cor aquelles
dir, si les orelles dels altres no són
dir «de la amplària del flum»). 49 E morí
dirà David? Què anadiràs a David, ton
direm foren asetyamens per albergar los
disaptes. 33 Aquests éran tots los cantors
disaptes e en los caps dels mesos e de les
discreció en regir sobra Ysrael e que
discret. 23 E Baraxies e Canà, porters de
discret e escrivà; [*] Jahel, fill de
Dissan. 39 E los fills de Loctan foren
Dissan foren Hus e Eram. 43 E aquests són
Dissipey, fill de Leon, fill de Yadeyà,
Disson [*] e Embran e Esbran e Ytaran e
dit ramenbrament de ço que no podem dir,
dit és, foren Enbatim e Ysach e Abron e
dit és. 66 E la sort dels linatges dels
dit nostre Senyor Déu sobra Ysrael. 11 [*]
dit, ell lexà d’aquí avant l’archa del
dit. 24 E sia cregut e crescut lo teu nom
dit: “Tu no bastiràs casa en lo meu nom,
dites [*]. Donches si als altres no
dits libres per Oríginers doctor, lo qual
dits en cascuna mà e VI en cascun peu, qui
dits. Aquest fon nat en Raffà. 7 [*] e
diu [*]: «E veuran aquell [*] lo qual ull
diu en lo Avengeli segons sent Johan: «Qui
diu le Escriptura, del ventre d’equella
diu que los LXX enterpatredors no han e
diu Ysmeu: «Si les orelles dels altres són
diu que·t tramet aconortadors? Sàpies que
“Diu nostre Senyor: Tu no bastiràs casa en
“Diu nostre Senyor Déu de Sabaot: ‘Yo t’
“Diu nostra Senyor que prengues qualcosa
dius. Car molt los plagué aquesta cosa. 5
diversos aximplis sien trobats e la
diversos oficis, los quals entraven e
Divré ha-Iannín, ço és, a saber, «les
dix Saül a son escuder: –Trau ton coltell
dix: “Tu seràs pastor del meu poble d’
dix: –Tot hom qui ferrà lo gebuzeu
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1Par 11,17
en Batlem. 17 E desijà Daviu e
1Par 11,19
e sacrificà a nostre Senyor, 19 e
1Par 12,17
17 E axí-los David a carrera e
1Par 12,18 esperit vestí Masà, cap dels XXX, e
1Par 13,2
e ab tots los grans senyors, 2 e
1Par 13,4
raquesta en lo temps de Saül. 4 E
1Par 14,10
donar-los-has en mes mans? E
1Par 14,11
e anà-hy David e farí-los. E
1Par 14,14 demanà [*] a nostro Senyor, e Déu
1Par 15,2
e atendà allí tenda. 2 E adonchs
1Par 15,12 e Samaÿas e Elí e Aminadab. 12 E
1Par 15,16
en lurs espatlles ab perxes. 16 E
1Par 17,1
que David stava en son alberch,
1Par 17,2
Senyor està desots cortines. 2 E
1Par 17,15
e tota aquesta visió que Déu
1Par 17,15 aquesta visió que Déu dix a Nathan,
1Par 17,16
e estech davant nostre Senyor, e
1Par 19,2
lo qual havia nom Anum [*]. 2 E
1Par 19,12
Isay contra los fills d’Amon. 12 E
1Par 21,2
David que comtàs lo poble. 2 E
1Par 21,3
lo comta, car saber-lo vull. 3 E
1Par 21,8
Senyor Déu, e farí Ysrael. 8 E
1Par 21,13
aquell qui·m tramet.” 13 E David
1Par 21,17
sachs en terra sobra la faç. 17 E
1Par 21,18
18 E l’àngel de nostre Senyor
1Par 21,19
per la paraula de Gad, la qual
1Par 21,22 David la sua faç devers terra. 22 E
1Par 21,23
mortaldat de sobra lo pobla. 23 E
1Par 21,24
al sacrifici; tot t’ho daré. 24 E
1Par 21,27
del cel e cremà l’holocaust. 27 E
1Par 22,1
de Déu. 22,Tit Capítol XXII 1 E
1Par 22,5
fusta de sedra. 5 E adonchs David
1Par 23,25 Déu de XX anys ensús. 25 Cor David
1Par 23,25 25 Cor David dix: –Raposarà segons
1Par 27,23 XX anys amunt, cor nostro Senyor
1Par 28,2
hach ajustats, levà’s en peus e
1Par 28,6 regna de Déu sobra Ysrael. 6 E Déu
1Par 28,19
escrit de part de nostre Senyor. E
1Par 28,20
tota la forma de les obres.» 20 E
1Par 29,1
XXVIIII 1 E adonchs lo rey David
1Par 29,10
Senyor devant tota la multitud e
1Par 29,20
que he endressat. 20 E adonchs
1Par 28,11
alguorfes e de les sues cambres
1Par Prol,3
havien enterpetrat, sertes tu, [*]
1Par Prol,24 foren los dits libres per Oríginers
1Par 7,22
22 E Efraÿm, lur pare, ne tench
1Par 4,9
Jabés [*] dient: –Li infantà ab
1Par 26,12 dels portés dels caps dels hòmens e
1Par 22,12
per tu nostre Senyor Déu. 12 E
1Par Prol,65
i és escrit [*] que lo Salvador
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dix: –Qui·m darà a beura de la aygua qui
dix: –No plàcia a Déu que yo face aquesta
dix-los si eren venguts per pau ne per
dix: –Amb tu, David, e amb tu, fill de
dix David a tota la universitat de Ysrael:
dix tota la universitat: –Façam-ho axí
dix-li nostre Senyor: –Puge, que yo·ls
dix: –Esportellat ha nostre Senyor mos
dix-li: –Puge derrera ells e fé-los
dix David que nengú no s’acostàs a la
dix-los: –Vós sots los caps patrons dels
dix David als prínceps dels levitans que
dix a Natan profeta: –Vet que yo sech en
dix Anathan a David: –Fes tot ço que has
dix a Nathan, dix Nathan a David. 16 E
dix Nathan a David. 16 E vench David e
dix: –Qui som yo, Senyor, ne qui és mon
dix David: –Faré amistança ab Anum, fill
dix Johab a son germà: –Si pus fort és
dix David a Joab e als primers nats del
dix Joab: –Nostre Senyor Déu anadirà a son
dix David a nostro Senyor Déu: –Molt he
dix a Gaddi: –[*] Molt més am caura yo en
dix David a nostre Senyor: –Yo som aquell
dix a Gaddi: –Digues a David que endrés
dix per nom de Déu. 20 E regirà’s Aruau e
dix David a Aruau: –Dóne’m lo loch de la
dix Aruau a David: –Prin-la e face’n lo
dix lo rey David a Eruau: –Axí no és per
dix nostro Senyor a l’àngel: –Torna lo
dix David: –Açò serà le casa de Déu nostre
dix: –Mon fill Salamó és fadrí e tendra e
dix: –Raposarà segons dix nostre Senyor al
dix nostre Senyor al seu pobla e posarà en
dix de créxer Ysrael axí com les steles
dix: –Oiats, mos germans e mon poble, yo
dix a mi: “Salamó, ton fill, bastirà a mi
dix David: «Tot açò m’és estat fet a
dix David a Salamó, son fill: –Esforce’t
dix a tota la univercitat: –Salamó, mon
dix: –Beneÿt sies tu, Senyor, Déu d’
dix David a tota la gent: –Beneÿt sia
dobles e la casa del cubertís. 12 E la
doctor sant dels bisbes, me rabugeries que
doctor, lo qual hi treballà molt, e tot lo
dol molt temps, e vengueren sos germans
dolor, haurà nom axí. 10 E cridà Jabés lo
dómeyas de prop lurs germans per servir le
don-te nostre Senyor seny e discreció en
donà testimoni [*]. En aquell loch [*]
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1Par 2,35 qui havia nom Saarchaà. 35 E Saran
1Par 14,17
per totes terres, e nostre Senyor
1Par 15,13
13 cor Déu en la primeria no·m
1Par 16,7 nostre Senyor. 7 E aquell dia matex
1Par 18,6
6 E fou subjugat Aram a David e
1Par 19,11
en contra Aram, 11 e l’altra pobla
1Par 21,5
Ysrael, e vench en Jerusalem, 5 e
1Par 21,14 en la mà de l’homa. 14 E, adonchs,
1Par 21,25 ·ls holocausts focen dabades. 25 E
1Par 25,5
de Déu per axelsar noblesa. E
1Par 28,11
e esforce’t e fes-ho. 11 E
1Par 28,16
[*] e de ses cresolas [*]. 16 E
1Par 28,19
de nostre Senyor. 19 Tot ço li
1Par 29,25
alt Salamó a vista de tot Ysrael e
1Par Prol,34 mescla la exposició de Tehodosi,
1Par 21,22
Senyor, per lo planer argent lo’m
1Par 5,1
ensiutzà lo lit de son pare, fon
1Par 18,2
farí Moab, e foren los moabites [*]
1Par 14,10
–Si yo pug contre los filisteus,
1Par 15,16 ab sembes per alsar gran veu per a
1Par 22,18
tots vostres anamichs tot entorn, e
1Par 16,18
de tostemps, 18 dient: “A tu
1Par 22,9
cor Salamó haurà nom. Pau e repòs
1Par 29,3
he tresor de or e d’argent que
1Par 6,56
el camp de la ciutat e sos cortills
1Par 6,57
de Safonià. 57 E als fills de Aaron
1Par 6,60
[*]. 60 E del trip de Bengemín los
1Par 6,65
ciutats e lurs deports. 64 [*] 65 E
1Par 6,67
Caat foren del trip de Efraÿm, 67 e
1Par 29,9 com havien vodat, car ab compliment
1Par 29,14
de tu és tot e de la tua mà havem
1Par 9,2
sacerdots e lurs levitans e lurs
1Par 16,28 a nostre Senyor, linatge de pobles,
1Par 16,29
a nostre Senyor glòria e honor, 29
1Par 22,19
e devant lo seu pobla. 19 Ara
1Par 28,5
tots mos fills, que molts me n’ha
1Par 16,28
e magnifisència és lo seu loch. 28
1Par 29,8
E aquell qui havia pedres precioses
1Par Prol,36
qui menys éran stades dites [*].
1Par 29,18
cogitacions del cor del teu pobla;
1Par Prol,67
e [*] l’esgleya ho té en dupte.
1Par 5,3
genitura anomenada a Josep. 3
1Par 22,11 regna en Ysrael enpertostemps.” 11
1Par 29,5
fer tota obra per mà de mestres.
1Par 29,6
e aquella estena a nostre Senyor? 6
1Par 21,22
terra. 22 E dix David a Aruau:
1Par Prol,79
Menys de ço, menbre a mi que
1Par 21,12
en lo termanat de Israel. Ara,
1Par 18,2
e foren los moabites [*] donant
1Par 19,6
per soldayar Aram e Naraymè e
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donà-li se filla per muller, e infentà
donà la sua por per totes les gents.
donà entendra envers ell, per ço com nós
donà David als capellans per loar nostre
donà-li tribut. E salvà nostre Senyor
donà a mà d’Isay contra los fills d’
donà a David lo nonbra del pobla. E foren
donà nostre Senyor mortaldat en Ysrael e
donà David a Aruau [*] DC peces d’aur. 26
donà Déu a Aman XIIII fills e tres filles.
donà David a Salamó, son fill, la forma
donà-li or a pes a obs de la taula [*]
donà per escrit de part de nostre Senyor.
donà sobra ell honor de regna [*] yamés no
dóna a conèxer, ço és a saber, aquelles
dóna, per ço que sia estada pasada e
donada la primera generació als fills [*]
donant dons per tribut a David. 3 E farí
donar-los-has en mes mans? E dix-li
donar alagria. 17 E féran estar los
donarà en la vostra mà los habitadors de
donaré la terra de Canahan, part de la
donaré a tot Ysrael en sos dies. 10 Ell
donaré a la casa del meu Déu, part tot açò
donaren a Caleff, fill de Safonià. 57 E
donaren le ciutat del reculliment en
donaren atrecí Sabaà e Alàmet [*] e sos
donaren en sort del trip de Judà e dels
donaren-lurs ciutats al reculliment:
donaren a nostre Senyor; e [*] David se
donat. 15 Cor palagrins som devant tu e
donats tots los cativaren. 3 En Jerusalem
donats a nostre Senyor glòria e honor, 29
donats a nostre Senyor la glòria del seu
donats lo vostro cor a damanar a nostre
donats, [*] Salamó, mon fill, que siga
Donats glòria a nostre Senyor, linatge de
donava aquelles als tresors de la casa de
Donches si als altres no covenia de tenir
donchs tu, Senyor, endressa lur cor [*].
Donchs tornem als jueus, on nostro Senyor
Donchs, los fills de Rubèn, primer nat de
Donchs ara, mon fill, sia nostro Senyor ab
Donchs, qual serà aquell que no umple vuy
Donchs, vodàran los [*] prínceps dels
–Dóne’m lo loch de la era e bastiré altar
doní e liuré als vostres le explanació
donques, digues què respondré en aquell
dons per tribut a David. 3 E farí David
Doram e Mahacà, e encara que soldayacen de
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1Par 1,19
Éber. 19 E foren nats a Éber
1Par 4,4
e Éther, pare de Cussí; e aquests
1Par 5,21
L M ª camells, e CC M ª ovelles, e
1Par 11,21
tres pus hondrats, 21 e aquells
1Par 11,22
de grans fets, de Cabseel, farí los
1Par 12,33
foren L M ª. Aquests no eren de
1Par 29,7
a la [*] casa de Déu [*], X mília
1Par 20,5
era axí com un plagador de taler de
1Par 11,11
dels terratinents; ell gitava son
1Par 15,13
ço com nós no·l requerim segons
1Par 6,39 E son germà Ysay estava sobre part
1Par 12,2
e trahents sagetes ab arch en le mà
1Par 29,17
meu, que tu tries lo coratge dels
1Par 28,1
tots los prínceps de la host e los
1Par 4,5
5 E Assur, senyor de Etecà, e hach
1Par 12,33
Aquests no eren de dos cors ne de
1Par 1,30
e Adobael e Nubsam 30 e Missà e
1Par Prol,67
no han e [*] l’esgleya ho té en
Par Prol,1
del Vell Testament. Prol E és tal
Par Prol,4
de ci matex, car per sengles noms
Par Prol,8 Avengelis axí mateix se determenen
Par Prol,12
cor aquelles coses que en la Lig
Par Prol,13 Reys no són planament contengudes
Par Prol,13 planament contengudes e són lexades
1Par Prol,2
LXX enterpatradors estave ferma
1Par Prol,7 enflamat en les orelles dels hòmens
1Par Prol,9
justa cosa era que fos afermat
1Par Prol,11
diversos aximplis sien trobats
1Par Prol,12
sien trobats e la traslació entiga
1Par Prol,12 e germana nostra sia corrumpuda
1Par Prol,14 tu cuydes que sia nostra voluntat
1Par Prol,17 los jueus. Sàpies que Alaxandria
1Par Prol,19
lur [*] los LXX enterpatradors,
1Par Prol,19 Contestinoble entrò Entihoxa loen
1Par Prol,20
bons los trellats de Lucià màrtir,
1Par Prol,23 los quals libres esplanaren Panfili
1Par Prol,23 libres esplanaren Panfili e Ausebi,
1Par Prol,25
doctor, lo qual hi treballà molt,
1Par Prol,30 a saber, que la un no hy consentí
1Par Prol,37
ço que una vegada havien pres,
1Par Prol,40 sens actor, obriren sengles ceŀles,
1Par Prol,42 no saberen los LXX enterpatredors,
1Par Prol,44
que [*] la mia traslació sia treta
1Par Prol,47 lo meu treball prova per los jueus
1Par Prol,55
en aquells qui l’amen»,
1Par Prol,57
dels jueus. Sertes los apòstols
1Par Prol,60
Senyor Déu [*], fahador de l’un
1Par Prol,67 que los LXX enterpatredors no han
1Par Prol,68 als jueus, on nostro Senyor parlà
1Par Prol,71
coses per paraula dels entichs
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dos fills, lo nom de la un fon Fèlech, e
dos foren fills de Hur, primerament nat d’
dos mília àzens, e hòmens catius C M ª, 22
dos dels quals fon senyor, e entre lo terç
dos primers prínceps de Moab, e davallà
dos cors ne de dues cares. 34 Dels fills
drachmes d’argent e [*] XVIII mília
drap. 6 E aprés hach més batalla en Get, e
dret sobra CCC hòmens que matà una vegada.
dret. 14 E los sacerdots santificaren los
dreta. E aquell Asap fon fill de
dreta, e ab l’esquerra les pedres e les
dreturés e dels teus alets. Yo amb la
duchs dels trips, los primers nats de les
dues mullers, Elà [*]. 6 E Neathà li
dues cares. 34 Dels fills de Naptalim [*]
Dupmà e Massaà e Edab e Temà 31 e Gecur e
dupte. Donchs tornem als jueus, on nostro
e ten gran que sens aquest, si algú vol
e per sengles punts de paraules les
e hi són tochades. Adonchs lo
e en los libres dels Reys no són planament
e són lexades e oblidades, en aquest libre
e oblidades, en aquest libre se contenen
e pura segons ço que ells havien
e havien confirmade le fe de la novella
e nostre scilenci aprovàs. Cor, segons les
e la traslació entiga e germana nostra sia
e germana nostra sia corrumpuda e forsada,
e forsada, tu cuydes que sia nostra
e de molts és jutyat, què sia vera cose, o
e Egipte louen Hacifiya actor lur [*] los
e Contestinoble entrò Entihoxa loen e
e tenen per bons los trellats de Lucià
e les migenseres províncies qui són entre
e Ausebi, e foren los dits libres per
e foren los dits libres per Oríginers
e tot lo segle combat entre si ab aquestes
e los altres aytentost consintens en si
e aprés de les LXX ceŀles, las quals
e açò·s lig en les lurs esglésies, la
e adonchs, per què no rabran la mia
e bestida novella, le qual he treta de la
e encare de ço qui és per l’apòstol?
e les altres coses semblants d’equestes
e los avengelistes havien coneguts los LXX
e de l’altre Testament, diu en lo
e [*] l’esgleya ho té en dupte. Donchs
e los dexebles ne prengueren aximpli. Yo
e responch ten solament dels contradients,
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1Par Prol,74 maldient, ligent mal pels cantons,
1Par Prol,76
despux raproven, axí si virtut
1Par Prol,77
mas que sia mudada ab lo actor
1Par Prol,79 Menys de ço, menbre a mi que doní
1Par Prol,81 dels LXX entrepatredors, corregide
1Par Prol,81
e esmanade, de lenguatge grech,
1Par Prol,86
fet que les històries †nosaltres†
1Par Prol,89 enteniment ells senyen, clarament
1Par Prol,90
clarament e manifesta depertits
1Par Prol,91 quants que servesquen a mi mateix
1Par Prol,91 servesquen a mi mateix e als meus»;
1Par 1,5
5 Los fills de Jàfet fóran Gómer
1Par 1,5 de Jàfet fóran Gómer e Magoy, Naday
1Par 1,5 fóran Gómer e Magoy, Naday e Janan
1Par 1,5
e Magoy, Naday e Janan e Tubal
1Par 1,5
Naday e Janan e Tubal e Musse
1Par 1,6
6 E los fills de Gómer foren Samon
1Par 1,6
fills de Gómer foren Samon e Adifat
1Par 1,7
7 E los fills de Janan foren Elizà
1Par 1,7
de Janan foren Elizà e Trassiza
1Par 1,7
Elizà e Trassiza e los quireus
1Par 1,8
8 E los fills de Cam foren Eús
1Par 1,8
de Cam foren Eús e los egipsians
1Par 1,8
Cam foren Eús e los egipsians e Pur
1Par 1,9 Canaan. 9 E los de Chus foren Sabaà
1Par 1,9
9 E los de Chus foren Sabaà e Belnà
1Par 1,9 de Chus foren Sabaà e Belnà e Gabtà
1Par 1,9 foren Sabaà e Belnà e Gabtà e Romà
1Par 1,9
E los fills de Romà foren Sàbaa
1Par 1,10
10 E Chus engendrà Nimereod,
1Par 1,11
11 E d’ell isqueren los luhotrans
1Par 1,12
luhotrans e los nemitans [*] 12 [*]
1Par 1,12
[*] 12 [*] e los casaluytans,
1Par 1,12
e d’aquests eixiren los felisteus
1Par 1,13
Canaan, Sidon, [*] fon primer nat,
1Par 1,14
[*] fon primer nat, e los eteus 14
1Par 1,14
nat, e los eteus 14 e gebuseus
1Par 1,14 e los eteus 14 e gebuseus e amoreus
1Par 1,15
e gebuseus e amoreus e getzeus, 15
1Par 1,15
e amoreus e getzeus, 15 e los eveus
1Par 1,15
15 e los eveus e los equiraneus
1Par 1,16
e los equiraneus e los siveus 16
1Par 1,16
e los siveus 16 e los ernadeus
1Par 1,17
17 E los fills de Sem foren Elam
1Par 1,17 los fills de Sem foren Elam e Assur
1Par 1,17 de Sem foren Elam e Assur e Arfazat
1Par 1,17
Elam e Assur e Arfazat e Eliud
1Par 1,17
e Assur e Arfazat e Eliud e Aram
1Par 1,17 Assur e Arfazat e Eliud e Aram e Us
1Par 1,17
Arfazat e Eliud e Aram e Us e Hull

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e axò matex los acusadors [*], com en les
e vici no sia en les coses, mas que sia
e ab los mestres. Menys de ço, menbre a mi
e liuré als vostres le explanació dels LXX
e esmanade, de lenguatge grech, e no·n
e no·n deuria esser tingut per lur
e los boscatges dels noms, qui són
e manifesta depertits e per rimes «en
e per rimes «en quants que servesquen a mi
e als meus»; e faré açò segons que diu
e faré açò segons que diu Ysmeu: «Si les
e Magoy, Naday e Janan e Tubal e Musse e
e Janan e Tubal e Musse e Tiram. 6 E los
e Tubal e Musse e Tiram. 6 E los fills de
e Musse e Tiram. 6 E los fills de Gómer
e Tiram. 6 E los fills de Gómer foren
e Adifat e Goarmà. 7 E los fills de Janan
e Goarmà. 7 E los fills de Janan foren
e Trassiza e los quireus e los radauras. 8
e los quireus e los radauras. 8 E los
e los radauras. 8 E los fills de Cam foren
e los egipsians e Pur e Canaan. 9 E los de
e Pur e Canaan. 9 E los de Chus foren
e Canaan. 9 E los de Chus foren Sabaà e
e Belnà e Gabtà e Romà e Septacà. E los
e Gabtà e Romà e Septacà. E los fills de
e Romà e Septacà. E los fills de Romà
e Septacà. E los fills de Romà foren Sàbaa
e Dadan. 10 E Chus engendrà Nimereod, e
e aquest comensà a esser hom fort en terra
e los nemitans [*] 12 [*] e los
e los casaluytans, e d’aquests eixiren
e d’aquests eixiren los felisteus e los
e los captoreus. 13 E Canaan, Sidon, [*]
e los eteus 14 e gebuseus e amoreus e
e gebuseus e amoreus e getzeus, 15 e los
e amoreus e getzeus, 15 e los eveus e los
e getzeus, 15 e los eveus e los equiraneus
e los eveus e los equiraneus e los siveus
e los equiraneus e los siveus 16 e los
e los siveus 16 e los ernadeus e los
e los ernadeus e los samaritans [*]. 17 E
e los samaritans [*]. 17 E los fills de
e Assur e Arfazat e Eliud e Aram e Us e
e Arfazat e Eliud e Aram e Us e Hull e
e Eliud e Aram e Us e Hull e Gèter e
e Aram e Us e Hull e Gèter e Màzeg. 18 E
e Us e Hull e Gèter e Màzeg. 18 E Arsat
e Hull e Gèter e Màzeg. 18 E Arsat
e Gèter e Màzeg. 18 E Arsat engendrà
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1Par 1,17
e Eliud e Aram e Us e Hull e Gèter
1Par 1,18 e Màzeg. 18 E Arsat engendrà Salla,
1Par 1,19
fills, lo nom de la un fon Fèlech,
1Par 1,19
aquest temps fon pertida la terra;
1Par 1,20 Jacam. 20 E Jacam engendrà Elmadat
1Par 1,20 20 E Jacam engendrà Elmadat e Sàlef
1Par 1,20 engendrà Elmadat e Sàlef e Sarmanè
1Par 1,21 Elmadat e Sàlef e Sarmanè e Sare 21
1Par 1,21 Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e Adoram
1Par 1,21 Sarmanè e Sare 21 e Adoram e Husal
1Par 1,22
21 e Adoram e Husal e Diquelà 22
1Par 1,22 Adoram e Husal e Diquelà 22 e Ebal
1Par 1,23 Diquelà 22 e Ebal e Abimael [*] 23
1Par 1,23
22 e Ebal e Abimael [*] 23 e Efir
1Par 1,23
e Abimael [*] 23 e Efir e Evilà
1Par 1,28
E los fills de Abraam foren Ysach
1Par 1,29
nat de Ismael hach nom Nabaot,
1Par 1,29
hach nom Nabaot, e l’altra Quedar
1Par 1,29
Nabaot, e l’altra Quedar e Adobael
1Par 1,30 altra Quedar e Adobael e Nubsam 30
1Par 1,30
e Adobael e Nubsam 30 e Missà
1Par 1,30
e Nubsam 30 e Missà e Dupmà
1Par 1,30 Nubsam 30 e Missà e Dupmà e Massaà
1Par 1,30 30 e Missà e Dupmà e Massaà e Edab
1Par 1,31 e Dupmà e Massaà e Edab e Temà 31
1Par 1,31 e Massaà e Edab e Temà 31 e Gecur
1Par 1,31
e Edab e Temà 31 e Gecur e Nafís
1Par 1,32
de Abraam, fon lo primer Jambrà,
1Par 1,32
fon lo primer Jambrà, e Jabes
1Par 1,32 primer Jambrà, e Jabes e Medan [*]
1Par 1,32
e Jabes e Medan [*] e Bisbach
1Par 1,32 Bisbach e Sua. E Jaczan, foren Saba
1Par 1,35
Ysahú [*]. 35 [*] Elifans, Rauell
1Par 1,35
[*]. 35 [*] Elifans, Rauell e Gehús
1Par 1,35 Elifans, Rauell e Gehús e Johavilam
1Par 1,36
los fills de Elifans foren Teniman
1Par 1,36
de Elifans foren Teniman e Omar
1Par 1,36
foren Teniman e Omar e Saffí
1Par 1,36 Teniman e Omar e Saffí e Gehecam
1Par 1,36 Omar e Saffí e Gehecam e Quehenam
1Par 1,36
e Gehecam e Quehenam e Temmià
1Par 1,37
37 E los fills de Rahuel foren Nàat
1Par 1,37
fills de Rahuel foren Nàat e Jamre
1Par 1,37 de Rahuel foren Nàat e Jamre e Samà
1Par 1,38
E los fills de Sahir foren Locchan
1Par 1,38
de Sahir foren Locchan e Sabal
1Par 1,38
foren Locchan e Sabal e Sibeon
1Par 1,38 foren Locchan e Sabal e Sibeon e Am
1Par 1,38
e Sabal e Sibeon e Am e Dian
1Par 1,38 Sabal e Sibeon e Am e Dian e Àsser

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e Màzeg. 18 E Arsat engendrà Salla, e
e Salla engendrà Éber. 19 E foren nats a
e·n aquest temps fon pertida la terra; e
e lo nom de son germà fon Jacam. 20 E
e Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e Adoram e
e Sarmanè e Sare 21 e Adoram e Husal e
e Sare 21 e Adoram e Husal e Diquelà 22 e
e Adoram e Husal e Diquelà 22 e Ebal e
e Husal e Diquelà 22 e Ebal e Abimael [*]
e Diquelà 22 e Ebal e Abimael [*] 23 e
e Ebal e Abimael [*] 23 e Efir e Evilà e
e Abimael [*] 23 e Efir e Evilà e Jabab. E
e Efir e Evilà e Jabab. E tots aquests
e Evilà e Jabab. E tots aquests foren
e Jabab. E tots aquests foren fills de
e Ysmael. 29 Aquestes són les generacions:
e l’altra Quedar e Adobael e Nubsam 30 e
e Adobael e Nubsam 30 e Missà e Dupmà e
e Nubsam 30 e Missà e Dupmà e Massaà e
e Missà e Dupmà e Massaà e Edab e Temà 31
e Dupmà e Massaà e Edab e Temà 31 e Gecur
e Massaà e Edab e Temà 31 e Gecur e Nafís
e Edab e Temà 31 e Gecur e Nafís e
e Temà 31 e Gecur e Nafís e Quèdema.
e Gecur e Nafís e Quèdema. Aquests foren
e Nafís e Quèdema. Aquests foren fills de
e Quèdema. Aquests foren fills de Ismael.
e Jabes e Medan [*] e Bisbach e Sua. E
e Medan [*] e Bisbach e Sua. E Jaczan,
e Bisbach e Sua. E Jaczan, foren Saba e
e Sua. E Jaczan, foren Saba e Dedà. 33 [*]
e Dedà. 33 [*] Tots aquests isqueren de
e Gehús e Johavilam e Corè. 36 E los fills
e Johavilam e Corè. 36 E los fills de
e Corè. 36 E los fills de Elifans foren
e Omar e Saffí e Gehecam e Quehenam e
e Saffí e Gehecam e Quehenam e Temmià e
e Gehecam e Quehenam e Temmià e Amalech.
e Quehenam e Temmià e Amalech. 37 E los
e Temmià e Amalech. 37 E los fills de
e Amalech. 37 E los fills de Rahuel foren
e Jamre e Samà e Miram. 38 E los fills de
e Samà e Miram. 38 E los fills de Sahir
e Miram. 38 E los fills de Sahir foren
e Sabal e Sibeon e Am e Dian e Àsser e
e Sibeon e Am e Dian e Àsser e Dissan. 39
e Am e Dian e Àsser e Dissan. 39 E los
e Dian e Àsser e Dissan. 39 E los fills de
e Àsser e Dissan. 39 E los fills de Loctan
e Dissan. 39 E los fills de Loctan foren
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1Par 1,39
1Par 1,39
1Par 1,39
1Par 1,40
1Par 1,40
1Par 1,40
1Par 1,40
1Par 1,40
1Par 1,41
1Par 1,41
1Par 1,41
1Par 1,41
1Par 1,41
1Par 1,42
1Par 1,42
1Par 1,42
1Par 1,44
1Par 1,45
1Par 1,46
1Par 1,46
1Par 1,47
1Par 1,48
1Par 1,49
1Par 1,50
1Par 1,50
1Par 1,50
1Par 1,51
1Par 1,51
1Par 1,52
1Par 1,52
1Par 1,52
1Par 1,53
1Par 1,53
1Par 1,53
1Par 1,54
1Par 1,54
1Par 2,1
1Par 2,1
1Par 2,1
1Par 2,2
1Par 2,2
1Par 2,2
1Par 2,2
1Par 2,2
1Par 2,3
1Par 2,3
1Par 2,3
1Par 2,3
1Par 2,4
1Par 2,5

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

39 E los fills de Loctan foren Heyl
de Loctan foren Heyl e Geheman
foren Heyl e Geheman e Manaà
E los fills de Saban foren Haylan
fills de Saban foren Haylan e Nanat
Saban foren Haylan e Nanat e Ebel
foren Haylan e Nanat e Ebel e Safí
E los fills de Sibeon foren Ayà
Ayà e Anà. 41 E los fills de Am
fills de Am e Dian foren Disson [*]
Am e Dian foren Disson [*] e Embran
foren Disson [*] e Embran e Esbran
[*] e Embran e Esbran e Ytaran
42 E los fills de Ésan foren Balam
fills de Ésan foren Balam e Senavan
E los fills de Dissan foren Hus
nom abans Dinadab. 44 E morí Bele,
45 E morí Jobab, fill de Sara,
terra de Temman. 46 E morí Cussum,
qui farí Madian al camp de Moab;
ciutat era Avir. 47 E morí Adab,
de Masareta. 48 E morí Samblà,
flum»). 49 E morí Saül de Rohebet,
Baal-Anan [*]. 50 E morí Baal-Anan,
E morí Baal-Anan, e regnà [*] Adar;
e lo nom de la sua ciutat era Pahí,
foren mayorals de Edom: Tamnà
mayorals de Edom: Tamnà e Aylà
de Edom: Tamnà e Aylà e Jaret 52
e Aylà e Jaret 52 e Mahulibamà
Aylà e Jaret 52 e Mahulibamà e Elà
52 e Mahulibamà e Elà e Pinom 53
e Elà e Pinom 53 e Cavons
e Elà e Pinom 53 e Cavons e Tanièn
53 e Cavons e Tanièn e Mibzar 54
e Tanièn e Mibzar 54 e Mardiés
fills de Jacob: Rubèn, Simeon, Leví
Jacob: Rubèn, Simeon, Leví e Judà
Simeon, Leví e Judà e Ysachar
Leví e Judà e Ysachar e Zabulon 2
e Judà e Ysachar e Zabulon 2 e Dan
e Ysachar e Zabulon 2 e Dan e Josep
Zabulon 2 e Dan e Josep e Bengemín
e Josep e Bengemín e Naptalim, Gad
3 E los fills de Judà foren Er
los fills de Judà foren Er e Honam
E [*] fou lo primer nat de Judà,
féu mal en l’esguardament de Déu,
-lo. 4 E Tamar li inffantà Fares
5 E los fills de Fares foren Esrom

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e Geheman e Manaà e Lotan, [*] hach nom
e Manaà e Lotan, [*] hach nom Ramnà. 40 E
e Lotan, [*] hach nom Ramnà. 40 E los
e Nanat e Ebel e Safí e Onam. E los fills
e Ebel e Safí e Onam. E los fills de
e Safí e Onam. E los fills de Sibeon foren
e Onam. E los fills de Sibeon foren Ayà e
e Anà. 41 E los fills de Am e Dian foren
e Dian foren Disson [*] e Embran e Esbran
e Embran e Esbran e Ytaran e Caran. 42 E
e Esbran e Ytaran e Caran. 42 E los fills
e Ytaran e Caran. 42 E los fills de Ésan
e Caran. 42 E los fills de Ésan foren
e Senavan e Jectan. E los fills de Dissan
e Jectan. E los fills de Dissan foren Hus
e Eram. 43 E aquests són los reys qui
e regnà en son lloch Jobab, fill de Sara,
e regnà aprés per ell Cussim, de terra de
e regnà aprés ell Adab, fill de Adab, qui
e lo nom de la sua ciutat era Avir. 47 E
e regnà en son loch Samblà de Masareta. 48
e regnà en son loch Saül de Roboetalnaar
e regnà en son loch Baal-Anan [*]. 50 E
e regnà [*] Adar; e lo nom de la sua
e lo nom de la sua ciutat era Pahí, e lo
e lo nom de se muller era Macabel, filla
e Aylà e Jaret 52 e Mahulibamà e Elà e
e Jaret 52 e Mahulibamà e Elà e Pinom 53 e
e Mahulibamà e Elà e Pinom 53 e Cavons e
e Elà e Pinom 53 e Cavons e Tanièn e
e Pinom 53 e Cavons e Tanièn e Mibzar 54 e
e Cavons e Tanièn e Mibzar 54 e Mardiés e
e Tanièn e Mibzar 54 e Mardiés e Elan.
e Mibzar 54 e Mardiés e Elan. Aquests XI
e Mardiés e Elan. Aquests XI foren
e Elan. Aquests XI foren mayorals de Edom.
e Judà e Ysachar e Zabulon 2 e Dan e Josep
e Ysachar e Zabulon 2 e Dan e Josep e
e Zabulon 2 e Dan e Josep e Bengemín e
e Dan e Josep e Bengemín e Naptalim, Gad e
e Josep e Bengemín e Naptalim, Gad e
e Bengemín e Naptalim, Gad e Asser. 3 E
e Naptalim, Gad e Asser. 3 E los fills de
e Asser. 3 E los fills de Judà foren Er e
e Honam e Salè. Aquests tres li infentà
e Salè. Aquests tres li infentà Barsua la
e féu mal en l’esguardament de Déu, e Déu
e Déu aucís-lo. 4 E Tamar li inffantà
e Àram. E foren los fills de Judà V. 5 E
e Mull. 6 E los de Zàram foren [*]. 7 [*]
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1Par 2,9
li infentà Nasaracamel foren Rama
1Par 2,14 lo segon Amodab, lo terç Semtà, 14
1Par 2,14
terç Semtà, 14 e Tergatan lo quart,
1Par 2,15
lo quart, e Raday lo sinquè, 15
1Par 2,16
è. 16 E les germanes foren Sarugà
1Par 2,16
E los fills de Seruià foren Abisay
1Par 2,16
fills de Seruià foren Abisay e Joab
1Par 2,17
[*]. 17 E Abigual infantà Amassà,
1Par 2,18
Gerichó. Aquests són fills: Sézer
1Par 2,18
Aquests són fills: Sézer e Sobal
1Par 2,19
pres Pretalep Effetar per muller
1Par 2,20
Hur. 20 E [*] engendrà-li Hurí,
1Par 2,21
le filla de Machir, pare de Galaad,
1Par 2,21
E ell era de adat de LX anys,
1Par 2,22
Sagub. 22 E Sagub engendrà Jaÿr,
1Par 2,23
Galaad. 23 E prengueren-le Jassur
1Par 2,23
e Aram, les viles de Jaÿr a Tanat
1Par 2,23
de Jaÿr a Tanat e ses viletes,
1Par 2,25
Jarachmel [*], lo primer nat Ram
1Par 2,25
[*], lo primer nat Ram e Bunà
1Par 2,25
lo primer nat Ram e Bunà e Rohen
1Par 2,27 de Jarechmel, son primer nat Maas,
1Par 2,27
son primer nat Maas, e Yaquim
1Par 2,28
de Honam Samay [*]; foren Nadab
1Par 2,29 muller de Abizur, qui ha nom Abial,
1Par 2,29
ha nom Abial, e infentà-li Aeban
1Par 2,31
E los fills d’Epahim foren Jassey,
1Par 2,31
e lo fill de Jassey fon Sesan,
1Par 2,32 Udà, germà de Semehi, foren Gèter
1Par 2,33
los fills de Johenathan foren Pàlet
1Par 2,34
E Seran no hach fills, sinó filles,
1Par 2,35
donà-li se filla per muller,
1Par 2,36 Estayi. 36 E Estay engendrà Nathan,
1Par 2,37 Nathan, e Nathan engendrà Sebet, 37
1Par 2,39
engendrà [*], 38 [*] Austanyà, 39
1Par 2,39
39 e Austanyà engendrà Ales,
1Par 2,40
Ales, e Ales engendrà Alazà, 40
1Par 2,41 40 e Alazà engendrà [*] Ceŀlum, 41
1Par 2,41
41 e Celum engendrà Jachmaà,
1Par 2,42 Jarachmel, fon Mesà son primer nat,
1Par 2,42
fon Mesà son primer nat, e Abipsí
1Par 2,43
pare de Hebron. 43 [*] foren Tora
1Par 2,43 Hebron. 43 [*] foren Tora e Capúeha
1Par 2,43 [*] foren Tora e Capúeha e Rèquim
1Par 2,45
E Geracham engendrà Semey, 45
1Par 2,46
concupina de Caleff, infantà Aram
1Par 2,46
de Caleff, infantà Aram e Massan
1Par 2,47
E los fills de Jachuan foren Règem
1Par 2,47
de Jachuan foren Règem e Jocham
1Par 2,47 Jachuan foren Règem e Jocham e Jazà

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e Calubay. 10 E Rama engendrà Aminadab,
e Tergatan lo quart, e Raday lo sinquè, 15
e Raday lo sinquè, 15 e Semolo lo VI,
e Semolo lo VI, Daviu lo VII è. 16 E les
e Abigual. E los fills de Seruià foren
e Joab e Azael [*]. 17 E Abigual infantà
e Azael [*]. 17 E Abigual infantà Amassà,
e lo pare de Emassà fon Guèter ismaelita.
e Sobal e Erdon. 19 E murí Esubà, pres
e Erdon. 19 E murí Esubà, pres Pretalep
e enfentà-li Hur. 20 E [*] engendrà-li
e Hurí engendrà Bessales. 21 E despuxs
e pres-le per muller. E ell era de adat
e infentà Sagub. 22 E Sagub engendrà Jaÿr,
e aquest hach XXIII ciutats en le terra de
e Aram, les viles de Jaÿr a Tanat e ses
e ses viletes, e foren LX ciutats; totes
e foren LX ciutats; totes aquestes eren
e Bunà e Rohen e Esomach [*]. 26 E
e Rohen e Esomach [*]. 26 E Jarechmel hach
e Esomach [*]. 26 E Jarechmel hach altra
e Yaquim e Quer. 28 E foren los fills de
e Quer. 28 E foren los fills de Honam
e Abissur. 29 E lo nom de la muller de
e infentà-li Aeban e Molid. 30 E los
e Molid. 30 E los fills de Nadab foren
e lo fill de Jassey fon Sesan, e los fills
e los fills de Sisan, Aquilach. 32 E los
e Johenahan. E morí Gèter sens infants. 33
e Samzà. Tots aquests devallaren de
e havia un fill egipcià, qui havia nom
e infentà Aray Estayi. 36 E Estay engendrà
e Nathan engendrà Sebet, 37 e Sabet
e Sabet engendrà [*], 38 [*] Austanyà, 39
e Austanyà engendrà Ales, e Ales engendrà
e Ales engendrà Alazà, 40 e Alazà engendrà
e Alazà engendrà [*] Ceŀlum, 41 e Celum
e Celum engendrà Jachmaà, e Jachmaà
e Jachmaà engendrà Alisamà. 42 E Calef,
e Abipsí e los de Meresà, pare de Hebron.
e los de Meresà, pare de Hebron. 43 [*]
e Capúeha e Rèquim e Sèman. 44 E Sèman
e Rèquim e Sèman. 44 E Sèman engendrà
e Sèman. 44 E Sèman engendrà Jàcham, pare
e lo fill de Semey fon Mahon, pare de
e Massan e Jaguants. E Aram engendrà
e Jaguants. E Aram engendrà Gamsés. 47 E
e Jocham e Jazà e Sàler e Azà e Assafàaf.
e Jazà e Sàler e Azà e Assafàaf. 48 E una
e Sàler e Azà e Assafàaf. 48 E una altre
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1Par 2,47
1Par 2,47
1Par 2,48
1Par 2,49
1Par 2,49
1Par 2,50
1Par 2,51
1Par 2,51
1Par 2,53
1Par 2,53
1Par 2,53
1Par 2,53
1Par 2,53
1Par 2,53
1Par 2,54
1Par 2,54
1Par 2,54
1Par 2,54
1Par 2,55
1Par 2,55
1Par 3,1
1Par 3,2
1Par 3,4
1Par 3,4
1Par 3,4
1Par 3,4
1Par 3,5
1Par 3,5
1Par 3,5
1Par 3,7
1Par 3,7
1Par 3,7
1Par 3,8
1Par 3,8
1Par 3,9
1Par 3,9
1Par 3,10
1Par 3,12
1Par 3,12
1Par 3,13
1Par 3,13
1Par 3,13
1Par 3,14
1Par 3,17
1Par 3,18
1Par 3,18
1Par 3,18
1Par 3,18
1Par 3,18
1Par 3,18
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foren Règem e Jocham e Jazà e Sàler
Règem e Jocham e Jazà e Sàler e Azà
nom Micalí, infentà a ell Zàbet
engendrà Sàaf, pare de Ysmaach,
e Manasanà, pare de Mabenè
lo seu primer nat fon de Efratha
nom Subal, pare de Carihacianim, 51
51 e Salmà, pare de Bessiem,
de les passades, hac fills; 53
e dels linatges [*] fo lo Jattatell
[*] fo lo Jattatell e le Purita
Jattatell e le Purita e le Suimtà
Purita e le Suimtà e lo Nestrayà,
aquells qui exiren dels seherjatans
los fills de Samet foren-hi Laem
foren-hi Laem e lo Nafatemps
hi Laem e lo Nafatemps e Acorobech
e lo Nafatemps e Acorobech e Joab
escrivans, los habitadors de Jabés
de Jabés e de Tiraniu [*]
qual hach de Avinóham le ismaelita,
qual hach de Abigal de Carmell, 2
A aquest li nesqueren VI en Hebron,
VI en Hebron, e regnà aquí VII anys
e regnà aquí VII anys e VI mesos;
e en Jerusalem regnà XXXIII anys
en Jerusalem aquests fills: Semchà
aquests fills: Semchà e Sabab
fills: Semchà e Sabab e Nathan
6 Jabaet, Elisamà, 7 Elifòlet
Jabaet, Elisamà, 7 Elifòlet e Noga
Elisamà, 7 Elifòlet e Noga e Nàfeg
7 Elifòlet e Noga e Nàfeg e Jafia 8
e Noga e Nàfeg e Jafia 8 e Elizamà
[*]. 9 Tots són fills de Daviu
aquells que hach de les concopines,
10 E lo fill de Salamó fon Roboam,
e Abià fon son fill, [*] 11 [*] 12
[*] 11 [*] 12 e Amassies son fill,
fill, e Azaries son fill, [*] 13
fill, [*] 13 e Cham fon son fill,
son fill, e Azaxies fon son fill,
e Amanassè fon son fill, 14 [*]
E los fills de Joatxim foren Assà
de Joatxim foren Assà e Salrriel 18
Assà e Salrriel 18 e Malqueran
e Salrriel 18 e Malqueran e Padies
18 e Malqueran e Padies e Sanasar
e Padies e Sanasar e Jaconies
e Sanasar e Jaconies e Assonà

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e Azà e Assafàaf. 48 E una altre concupina
e Assafàaf. 48 E una altre concupina de
e Tiranó, 49 lo qual engendrà Sàaf, pare
e Manasanà, pare de Mabenè e pare de
e pare de Gabaà. E Accà fon filla de
e ha nom Subal, pare de Carihacianim, 51 e
e Salmà, pare de Bessiem, e Arif, pare de
e Arif, pare de Begedep. 52 E Subal, pare
e dels linatges [*] fo lo Jattatell e le
e le Purita e le Suimtà e lo Nestrayà, e
e le Suimtà e lo Nestrayà, e aquells qui
e lo Nestrayà, e aquells qui exiren dels
e aquells qui exiren dels seherjatans e
e aquells fon ysraelita. 54 E los fills de
e lo Nafatemps e Acorobech e Joab e le
e Acorobech e Joab e le miytat de Ramayta,
e Joab e le miytat de Ramayta, sarrita. 55
e le miytat de Ramayta, sarrita. 55 E dels
e de Tiraniu [*] e de Sumatiu. Aquests són
e de Sumatiu. Aquests són los cavitans qui
e lo segon Daniel, lo qual hach de Abigal
e lo tercer fon Abalon, fill de Maachà,
e regnà aquí VII anys e VI mesos; e en
e VI mesos; e en Jerusalem regnà XXXIII
e en Jerusalem regnà XXXIII anys e VI
e VI mesos. 5 E nasqueren-li en
e Sabab e Nathan e Salamó; aquests IIII ha
e Nathan e Salamó; aquests IIII ha de
e Salamó; aquests IIII ha de Berzabé,
e Noga e Nàfeg e Jafia 8 e Elizamà e Eludà
e Nàfeg e Jafia 8 e Elizamà e Eludà [*]. 9
e Jafia 8 e Elizamà e Eludà [*]. 9 Tots
e Elizamà e Eludà [*]. 9 Tots són fills de
e Eludà [*]. 9 Tots són fills de Daviu e
e són VIIII, menys de aquells que hach de
e Tamar era lur germane. 10 E lo fill de
e Abià fon son fill, [*] 11 [*] 12 e
e Amassies son fill, e Azaries son fill,
e Azaries son fill, [*] 13 e Cham fon son
e Cham fon son fill, e Azaxies fon son
e Azaxies fon son fill, e Amanassè fon son
e Amanassè fon son fill, 14 [*] e Josies
e Josies fon son fill. 15 E los de Josies:
e Salrriel 18 e Malqueran e Padies e
e Malqueran e Padies e Sanasar e Jaconies
e Padies e Sanasar e Jaconies e Assonà e
e Sanasar e Jaconies e Assonà e Nababies.
e Jaconies e Assonà e Nababies. 19 E los
e Assonà e Nababies. 19 E los fills de
e Nababies. 19 E los fills de Padies,
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1Par 3,19
1Par 3,19
1Par 3,19
1Par 3,19
1Par 3,20
1Par 3,20
1Par 3,20
1Par 3,20
1Par 3,20
1Par 3,20
1Par 3,21
1Par 3,21
1Par 3,22
1Par 3,22
1Par 3,22
1Par 3,22
1Par 3,22
1Par 3,23
1Par 3,23
1Par 3,24
1Par 3,24
1Par 3,24
1Par 3,24
1Par 3,24
1Par 3,24
1Par 4,1
1Par 4,1
1Par 4,1
1Par 4,1
1Par 4,2
1Par 4,2
1Par 4,2
1Par 4,3
1Par 4,3
1Par 4,3
1Par 4,4
1Par 4,4
1Par 4,4
1Par 4,5
1Par 4,6
1Par 4,6
1Par 4,6
1Par 4,7
1Par 4,7
1Par 4,8
1Par 4,8
1Par 4,10
1Par 4,10
1Par 4,10
1Par 4,10
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19 E los fills de Padies, Carubael
fills de Padies, Carubael e Samehí;
fills de Carubabel foren Masuŀlam
Carubabel foren Masuŀlam e Ananies
Ananies e Salumir, lur germane, 20
e Salumir, lur germane, 20 e Asubà
lur germane, 20 e Asubà e Thel
20 e Asubà e Thel e Barayies
e Asubà e Thel e Barayies e Azaries
Thel e Barayies e Azaries e Rihasà
los fills de Anamies foren Palaties
foren Palaties e Ysaÿes son germà,
E lo fill de Sacanias fon Samÿas,
e los fills de Samÿas foren Atús
fills de Samÿas foren Atús e Gabal
Samÿas foren Atús e Gabal e Barzaha
Atús e Gabal e Barzaha e Narias
E los fills de Naries foren Johanay
de Naries foren Johanay e Azatxies
los fills de Johanay foren Addaÿas
de Johanay foren Addaÿas e Aliasip
foren Addaÿas e Aliasip e Palayà
Addaÿas e Aliasip e Palayà e Acap
e Aliasip e Palayà e Acap e Jornam
e Palayà e Acap e Jornam e Dalayà
1 E los fills de Judà foren Fares
fills de Judà foren Fares e Esram
de Judà foren Fares e Esram e Carmí
foren Fares e Esram e Carmí e Hur
lo fill de Sobal engendrà Jóhat,
Jóhat, e Jóhat engendrà Humar
e Jóhat engendrà Humar e Lóat;
aquests los fills de Etam: Jasrael
fills de Etam: Jasrael e Ysumpnà
Etam: Jasrael e Ysumpnà e Jarbàs,
4 E [*] lo pare de Gadad,
de Gadad, e Éther, pare de Cussí;
de Hur, primerament nat d’Efrata
Baslem. 5 E Assur, senyor de Etecà,
[*]. 6 E Neathà li enfentà Acussam
E Neathà li enfentà Acussam e Éffer
li enfentà Acussam e Éffer e Atimuy
7 E los fills de Elà són Sèret
E los fills de Elà són Sèret e Súar
e Tenan. 8 E Evós engendrà Anhub
8 E Evós engendrà Anhub e Assobebà
Ysrael: –Si tu, Senyor, me benaeys
me benaeys e crex lo meu terma,
lo meu terma, e és la tua mà ab mi,
de no destrovir-mi, yo faré açò

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e Samehí; e los fills de Carubabel foren
e los fills de Carubabel foren Masuŀlam e
e Ananies e Salumir, lur germane, 20 e
e Salumir, lur germane, 20 e Asubà e Thel
e Asubà e Thel e Barayies e Azaries e
e Thel e Barayies e Azaries e Rihasà e
e Barayies e Azaries e Rihasà e Bàuzer
e Azaries e Rihasà e Bàuzer [*]. 21 E los
e Rihasà e Bàuzer [*]. 21 E los fills de
e Bàuzer [*]. 21 E los fills de Anamies
e Ysaÿes son germà, e son fill fon [*]
e son fill fon [*] Abdies [*]. 22 E lo
e los fills de Samÿas foren Atús e Gabal e
e Gabal e Barzaha e Narias e Safar, qui
e Barzaha e Narias e Safar, qui foren
e Narias e Safar, qui foren sinch. 23 E
e Safar, qui foren sinch. 23 E los fills
e Azatxies e Adzarican, qui foren tres. 24
e Adzarican, qui foren tres. 24 E los
e Aliasip e Palayà e Acap e Jornam e
e Palayà e Acap e Jornam e Dalayà e Nahan,
e Acap e Jornam e Dalayà e Nahan, qui
e Jornam e Dalayà e Nahan, qui foren VII.
e Dalayà e Nahan, qui foren VII. 4,Tit
e Nahan, qui foren VII. 4,Tit Capítol IIII
e Esram e Carmí e Hur e Sobal. 2 E [*] lo
e Carmí e Hur e Sobal. 2 E [*] lo fill de
e Hur e Sobal. 2 E [*] lo fill de Sobal
e Sobal. 2 E [*] lo fill de Sobal engendrà
e Jóhat engendrà Humar e Lóat; e açò són
e Lóat; e açò són les generacions dels
e açò són les generacions dels sarietans.
e Ysumpnà e Jarbàs, e lo nom de l’altra
e Jarbàs, e lo nom de l’altra germana fon
e lo nom de l’altra germana fon
e Éther, pare de Cussí; e aquests dos
e aquests dos foren fills de Hur,
e pare de Baslem. 5 E Assur, senyor de
e hach dues mullers, Elà [*]. 6 E Neathà
e Éffer e Atimuy e Asterý. Aquests foren
e Atimuy e Asterý. Aquests foren fills de
e Asterý. Aquests foren fills de Maachà. 7
e Súar e Tenan. 8 E Evós engendrà Anhub e
e Tenan. 8 E Evós engendrà Anhub e
e Assobebà e los linatges de Ariel, fill
e los linatges de Ariel, fill de Arum. 9
e crex lo meu terma, e és la tua mà ab mi,
e és la tua mà ab mi, e faràs companyia de
e faràs companyia de no destrovir-mi, yo
e açò. E féu-li venir Déu açò que demanà

113

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 4,12 E Escon engendrà Barassà, Fasseyà
1Par 4,13
Tanaach foren Hataniel, foren Erat,
1Par 4,15
fills de Calef, fill de Jerofonà,
1Par 4,15
de Calef, fill de Jerofonà, e Yram
1Par 4,16
fills de Jalahe foren Apas, Sipà
1Par 4,16
de Jalahe foren Apas, Sipà e Tirià
1Par 4,17
E los fills de Essorà foren Gèrech
1Par 4,17
de Essorà foren Gèrech e Mèrod
1Par 4,17 Essorà foren Gèrech e Mèrod e Ésser
1Par 4,17 e Ésser e Jalon. E consabé Miriarim
1Par 4,17 Jalon. E consabé Miriarim e Ydeymay
1Par 4,18
infentà Jàrech, pare de Guedoch,
1Par 4,18 de Guedoch, e Èber, pare de Sechó,
1Par 4,20
20 E los de Simmer, Amnon, Ermà
1Par 4,20 de Simmer, Amnon, Ermà e Benanan
1Par 4,20
e Tilon. E los fills de [*] Iscoat
1Par 4,21
fill de Judà: Ber, pare de Lechà,
1Par 4,21
Lechà, e Lehedà, pare de Mehessà,
1Par 4,22
de la casa de Ber. 22 E Joatxim
1Par 4,22 E Joatxim e los hòmens de Concelè
1Par 4,23 [*]. 23 E los habitadors de Natayim
1Par 4,24
E los fills de Simeon foren Nomus
1Par 4,24
de Simeon foren Nomus e Jamini
1Par 4,24 Simeon foren Nomus e Jamini e Gerip
1Par 4,24 foren Nomus e Jamini e Gerip e Gera
1Par 4,25
e Gerip e Gera e Saül. 25 E Sabín
1Par 4,26 Mibcèn. 26 E de Masmà foren Amuel
1Par 4,27
[*]. 27 E Semyí hach XVI fills
1Par 4,27
E Semyí hach XVI fills e VI filles;
1Par 4,27
germans no hagueren molts infants
1Par 4,28
de Judà. 28 Habitaren en Barzabe
1Par 4,28 28 Habitaren en Barzabe e en Moladà
1Par 4,29 Barzabe e en Moladà e en Sirsual 29
1Par 4,29 Moladà e en Sirsual 29 e en Balamè
1Par 4,29
Sirsual 29 e en Balamè e en Èssam
1Par 4,30 en Balamè e en Èssam e en Colab 30
1Par 4,30 en Èssam e en Colab 30 e en Batuel
1Par 4,30 en Colab 30 e en Batuel e en Horimà
1Par 4,31 Batuel e en Horimà e en Sicalahó 31
1Par 4,31
e en Sicalahó 31 e en Betmer [*]
1Par 4,32 David. 32 E los pobles foren Hetham
1Par 4,32 32 E los pobles foren Hetham e Haÿm
1Par 4,32
foren Hetham e Haÿm e Enrinon
1Par 4,32 Hetham e Haÿm e Enrinon e Roquen
1Par 4,33
e Roquen e Essam, V viletes, 33
1Par 4,34
se pertenyia. 34 E Massobat [*]
1Par 4,35
[*] e Jossà, fill de Amasià, 35
1Par 4,35
e Jossà, fill de Amasià, 35 e Joel
1Par 4,36
fill de Sirayhà, fill de Asiel, 36
1Par 4,36
Sirayhà, fill de Asiel, 36 e Obenay

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e Faynà, qui fon pare de Hineàs. Aquests
e Sinoe [*]. 14 Nanay engendrà Arfaà. E
e Yram e Elà [*] fóran pares de Canahan.
e Elà [*] fóran pares de Canahan. 16 E los
e Tirià e Assarrael. 17 E los fills de
e Assarrael. 17 E los fills de Essorà
e Mèrod e Ésser e Jalon. E consabé
e Ésser e Jalon. E consabé Miriarim e
e Jalon. E consabé Miriarim e Ydeymay e
e Ydeymay e Ysbè, pare de Ystemeó. 18 E
e Ysbè, pare de Ystemeó. 18 E ssa muller
e Èber, pare de Sechó, e Jecortiel, pare
e Jecortiel, pare de Senohe. E aquestes
e Benanan e Tilon. E los fills de [*]
e Tilon. E los fills de [*] Iscoat e
e Benzalida. 21 E los fills de Colà, fill
e Lehedà, pare de Mehessà, e los linages
e los linages de Bet Abudabús, de la casa
e los hòmens de Concelè e Joàs, Sarap, qui
e Joàs, Sarap, qui senyorayaven a Moab
e de Gederà habitaven aquí ab lo rey quant
e Jamini e Gerip e Gera e Saül. 25 E Sabín
e Gerip e Gera e Saül. 25 E Sabín e [*]
e Gera e Saül. 25 E Sabín e [*] Mibcèn. 26
e Saül. 25 E Sabín e [*] Mibcèn. 26 E de
e [*] Mibcèn. 26 E de Masmà foren Amuel e
e Sachur [*]. 27 E Semyí hach XVI fills e
e VI filles; e sos germans no hagueren
e sos germans no hagueren molts infants e
e tots los linatges no cresqueren tant com
e en Moladà e en Sirsual 29 e en Balamè e
e en Sirsual 29 e en Balamè e en Èssam e
e en Balamè e en Èssam e en Colab 30 e en
e en Èssam e en Colab 30 e en Batuel e en
e en Colab 30 e en Batuel e en Horimà e en
e en Batuel e en Horimà e en Sicalahó 31 e
e en Horimà e en Sicalahó 31 e en Betmer
e en Sicalahó 31 e en Betmer [*] e en
e en Betmer [*] e en Saraÿm. Aquestes són
e en Saraÿm. Aquestes són las ciutats en
e Haÿm e Enrinon e Roquen e Essam, V
e Enrinon e Roquen e Essam, V viletes, 33
e Roquen e Essam, V viletes, 33 e totes
e Essam, V viletes, 33 e totes les viletes
e totes les viletes qui són entorn
e Jossà, fill de Amasià, 35 e Joel e Gezú,
e Joel e Gezú, fill de Josebrà, fill de
e Gezú, fill de Josebrà, fill de Sirayhà,
e Obenay e Jahacabà e Asohaÿes e Saÿas e
e Jahacabà e Asohaÿes e Saÿas e Adiel e
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1Par 4,36
1Par 4,36
1Par 4,36
1Par 4,36
1Par 4,36
1Par 4,37
1Par 4,37
1Par 4,38
1Par 4,40
1Par 4,40
1Par 4,40
1Par 4,40
1Par 4,40
1Par 4,41
1Par 4,41
1Par 4,41
1Par 4,42
1Par 4,42
1Par 4,42
1Par 4,43
1Par 4,43
1Par 5,1
1Par 5,2
1Par 5,3
1Par 5,3
1Par 5,3
1Par 5,4
1Par 5,4
1Par 5,5
1Par 5,5
1Par 5,5
1Par 5,6
1Par 5,6
1Par 5,7
1Par 5,7
1Par 5,8
1Par 5,10
1Par 5,10
1Par 5,12
1Par 5,12
1Par 5,12
1Par 5,13
1Par 5,13
1Par 5,13
1Par 5,13
1Par 5,13
1Par 5,13
1Par 5,14
1Par 5,16
1Par 5,16
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de Asiel, 36 e Obenay e Jahacabà
36 e Obenay e Jahacabà e Asohaÿes
e Jahacabà e Asohaÿes e Saÿas
Jahacabà e Asohaÿes e Saÿas e Adiel
e Asohaÿes e Saÿas e Adiel e Sihuel
Saÿas e Adiel e Sihuel e Benÿas, 37
fill de Yadeyà, fill de Sadir,
per noms mayorals en los linatges
sercar pasture a lurs ovelles, 40
40 e trobaren pastura grassa
40 e trobaren pastura grassa e bona
e bona e la terra era abundada
e la terra era abundada e ampla
lo temps de Hazetxies, rey de Judà,
Judà, e fariren lurs tabernacles,
-los entrò al dia de vuy,
matexs, ço és, als fills de Simeon
de Saÿr d hòmens a batalla. E Narià
hòmens a batalla. E Narià e Rafayà
fill de Sazaý, eren lurs caps; 43
qui eren escampades de Hamalech,
generació als fills [*] de Judà,
Mas Judà era soberch a sos germans
primer nat de Ysrael, foren Enoch
nat de Ysrael, foren Enoch e Fallú
Ysrael, foren Enoch e Fallú e Serom
4 E los fills de Joel foren Samayà
fills de Joel foren Samayà e Gog
Joel foren Samayà e Gog e Samehí 5
Samayà e Gog e Samehí 5 e Michà
e Gog e Samehí 5 e Michà e Rahagè
Samehí 5 e Michà e Rahagè e Bàal 6
rey dels assirienchs,
lur linatge, segons lurs parentats
lurs generacions, fou lur cap Johel
habitaven en Arroer entrò en Abó
feren batallas ab los agaritans
en lurs mans los agaritans
terra de Basan entrò a le Saltè 12
12 e Ezà. E era lur cap Saphan,
cap Saphan, e era lo segon Jaenay,
lur pare eren VII, ço és, Michael
VII, ço és, Michael e Massuŀlam
ço és, Michael e Massuŀlam e Zabe
Michael e Massuŀlam e Zabe e Zoray
Massuŀlam e Zabe e Zoray e Johacan
e Zabe e Zoray e Johacan e Sia
14 Aquests són los fills de Abial
dels de la casa de lurs pares, 16
pares, 16 e habitaren en Galaad

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e Asohaÿes e Saÿas e Adiel e Sihuel e
e Saÿas e Adiel e Sihuel e Benÿas, 37 e
e Adiel e Sihuel e Benÿas, 37 e Sizà, fill
e Sihuel e Benÿas, 37 e Sizà, fill de
e Benÿas, 37 e Sizà, fill de Dissipey,
e Sizà, fill de Dissipey, fill de Leon,
e Samaÿas. 38 Aquests són los qui vénen
e en le casa de lurs pares; cresqueren
e trobaren pastura grassa e bona e la
e bona e la terra era abundada e ampla e
e la terra era abundada e ampla e posada
e ampla e posada en pau, cor †en Carmello†
e posada en pau, cor †en Carmello†
e fariren lurs tabernacles, e lurs porxos
e lurs porxos qui foren trobats destroÿren
e habitaren aquí en loch de ells, cor aquí
e anaren en lo munt de Saÿr d hòmens a
e Rafayà e Uziel, fill de Sazaý, eren lurs
e Uziel, fill de Sazaý, eren lurs caps; 43
e fariren les relíquies qui eren
e habitaren aquí entrò al dia de vuy.
e axí Rubèn no fo anomenat primer nat. 2
e senyor de tots, mas la primera genitura
e Fallú e Serom e Carmí. 4 E los fills de
e Serom e Carmí. 4 E los fills de Joel
e Carmí. 4 E los fills de Joel foren
e Gog e Samehí 5 e Michà e Rahagè e Bàal 6
e Samehí 5 e Michà e Rahagè e Bàal 6 e
e Michà e Rahagè e Bàal 6 e Baerà, aquell
e Rahagè e Bàal 6 e Baerà, aquell qui
e Bàal 6 e Baerà, aquell qui cativà
e Baerà, aquell qui cativà Tilgatpelièzet,
e fon príncep del trip de Rubèn. 7 E sos
e lurs generacions, fou lur cap Johel e
e Zecaries. 8 E Babel, fill de Assam, fill
e Balamon, 9 devers sol ixent habitave a
e caygueren en lurs mans los agaritans e
e ells habitaren en lurs tabernacles sobra
e Ezà. E era lur cap Saphan, e era lo
e era lo segon Jaenay, e Saffar, en Basan.
e Saffar, en Basan. 13 E lurs germans de
e Massuŀlam e Zabe e Zoray e Johacan e Sia
e Zabe e Zoray e Johacan e Sia e Àber. 14
e Zoray e Johacan e Sia e Àber. 14 Aquests
e Johacan e Sia e Àber. 14 Aquests són los
e Sia e Àber. 14 Aquests són los fills de
e Àber. 14 Aquests són los fills de Abial
e fills de Hurí, fill de Jerohe, fill de
e habitaren en Galaad e en Bessan e en ses
e en Bessan e en ses viles e en tots los
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1Par 5,16
e habitaren en Galaad e en Bessan
1Par 5,16
Galaad e en Bessan e en ses viles
1Par 5,17
en temps de Johatan, rey de Judà,
1Par 5,18
ço és a saber, los fills de Rubèn
1Par 5,18
saber, los fills de Rubèn e de Gad
1Par 5,18
e de Gad e mig trip de Menesè,
1Par 5,18
aquests eren hòmens portans escuts
1Par 5,18 eren hòmens portans escuts e lances
1Par 5,18
escuts e lances e trahents darts,
1Par 5,18
darts, e asperts de batalla,
1Par 5,20
batalla als agaritans [*]. 20 [*]
1Par 5,20
cor a Déu cridaren en la batalla
1Par 5,21
en ell. 21 E cativaren lur bestiar
1Par 5,21
lur bestiar e lurs camells,
1Par 5,21
e prengueren L M ª camells,
1Par 5,21
L M ª camells, e CC M ª ovelles,
1Par 5,21
CC M ª ovelles, e dos mília àzens,
1Par 5,22
qui eren morts en la batalla, [*]
1Par 5,23
terra de Bessan entrò a Baaltimon
1Par 5,23 de Bessan entrò a Baaltimon e Sanit
1Par 5,23
e Sanit e lo munt de Hermon,
1Par 5,24
molt. 24 E los caps de les cases
1Par 5,24
casades de lurs pares foren Éfer
1Par 5,24
de lurs pares foren Éfer e Jeser
1Par 5,24
pares foren Éfer e Jeser e Eliel
1Par 5,24
foren Éfer e Jeser e Eliel e Sariel
1Par 5,24
e Jeser e Eliel e Sariel e Jeremies
1Par 5,24 Eliel e Sariel e Jeremies e Hodomnà
1Par 5,26
l’esperit de Pul, rey de Ssur,
1Par 5,26
rey axí mateix dels assirienchs,
1Par 5,26
aquests cativaren lo trip de Rubèn
1Par 5,26
lo trip de Rubèn e lo trip de Gadad
1Par 5,26
de Gadad e lo mig trip de Menessè,
1Par 5,26
de Menessè, e menaren-los en Elà
1Par 5,26
e menaren-los en Elà e en Tabor
1Par 5,26
-los en Elà e en Tabor e en Arà
1Par 5,26 en Tabor e en Arà e en Aran Gossan,
1Par 6,1
fills de Lleví foren Guerson, Caat
1Par 6,2
2 E los fills de Caad foren Abram
1Par 6,2
fills de Caad foren Abram e Ysach
1Par 6,2 de Caad foren Abram e Ysach e Abron
1Par 6,3 E los de Abram foren Aaron, Moysès
1Par 6,3
E los fills de Aaron foren Nadab
1Par 6,3
fills de Aaron foren Nadab e Abiüd
1Par 6,3 Aaron foren Nadab e Abiüd e Alatzar
1Par 6,5
4 E Alatzar [*] engendrà Bisua, 5
1Par 6,5
Bisua, 5 e Bisua engendrà Buchí,
1Par 6,6
Usí. 6 E Usí engendrà Saraÿas,
1Par 6,8
engendrà [*] 7 [*] Atibud, 8
1Par 6,8 Atibud, 8 e Atibud engendrà Sadoch,

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e en ses viles e en tots los deports de
e en tots los deports de Seron desobra
e en temps de Geroboam, rey d’Israel, 18
e de Gad e mig trip de Menesè, e aquests
e mig trip de Menesè, e aquests eren
e aquests eren hòmens portans escuts e
e lances e trahents darts, e asperts de
e trahents darts, e asperts de batalla, e
e asperts de batalla, e trobaren-se que
e trobaren-se que éran XXXXIIII M ª DCC
e tots aquells qui eren ab ells, cor a Déu
e Déu oý ells, cor se confiaven en ell. 21
e lurs camells, e prengueren L M ª
e prengueren L M ª camells, e CC M ª
e CC M ª ovelles, e dos mília àzens, e
e dos mília àzens, e hòmens catius C M ª,
e hòmens catius C M ª, 22 menys d’equells
e habitaren aquí entrò a le captivitat. 23
e Sanit e lo munt de Hermon, e
e lo munt de Hermon, e muntiplicaren molt.
e muntiplicaren molt. 24 E los caps de les
e de les casades de lurs pares foren Éfer
e Jeser e Eliel e Sariel e Jeremies e
e Eliel e Sariel e Jeremies e Hodomnà e
e Sariel e Jeremies e Hodomnà e Jadiel,
e Jeremies e Hodomnà e Jadiel, qui foren
e Hodomnà e Jadiel, qui foren [*] hòmens
e Jadiel, qui foren [*] hòmens de
e l’esperit [*] rey axí mateix dels
e aquests cativaren lo trip de Rubèn e lo
e lo trip de Gadad e lo mig trip de
e lo mig trip de Menessè, e menaren-los
e menaren-los en Elà e en Tabor e en Arà
e en Tabor e en Arà e en Aran Gossan, e
e en Arà e en Aran Gossan, e foren catius
e en Aran Gossan, e foren catius entrò al
e foren catius entrò al die de vuy. 6,Tit
e Metarí. 2 E los fills de Caad foren
e Ysach e Abron e Busiel. 3 E los de Abram
e Abron e Busiel. 3 E los de Abram foren
e Busiel. 3 E los de Abram foren Aaron,
e Mariam, lur germana. E los fills de
e Abiüd e Alatzar e Ytamar. 4 E Alatzar
e Alatzar e Ytamar. 4 E Alatzar [*]
e Ytamar. 4 E Alatzar [*] engendrà Bisua,
e Bisua engendrà Buchí, e Buquí engendrà
e Buquí engendrà Usí. 6 E Usí engendrà
e Saraÿas engendrà [*] 7 [*] Atibud, 8 e
e Atibud engendrà Sadoch, e Sadoch
e Sadoch engendrà Achimàs, 9 e Achimàs
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1Par 6,9
1Par 6,9
1Par 6,10
1Par 6,11
1Par 6,12
1Par 6,12
1Par 6,13
1Par 6,13
1Par 6,14
1Par 6,15
1Par 6,16
1Par 6,16
1Par 6,17
1Par 6,18
1Par 6,18
1Par 6,18
1Par 6,19
1Par 6,19
1Par 6,20
1Par 6,20
1Par 6,21
1Par 6,22
1Par 6,22
1Par 6,23
1Par 6,23
1Par 6,24
1Par 6,24
1Par 6,24
1Par 6,24
1Par 6,25
1Par 6,26
1Par 6,26
1Par 6,27
1Par 6,27
1Par 6,27
1Par 6,28
1Par 6,29
1Par 6,29
1Par 6,29
1Par 6,30
1Par 6,30
1Par 6,30
1Par 6,32
1Par 6,32
1Par 6,33
1Par 6,49
1Par 6,49
1Par 6,49
1Par 6,50
1Par 6,50
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e Sadoch engendrà Achimàs, 9
9 e Achimàs engendrà Azacaries,
e Azacaries engendrà Johanan, 10
11 E Azaries engendrà Amaties,
Amaties, e Amaties a Tibud, 12
a Tibud, 12 e Tibud a Sadoch,
e Ssadoch engendrà a Ceŀlum, 13
13 e Ceŀlum engendrà Elxies,
Elxies engendrà [*] 14[*] Saraÿas,
com nostre Senyor cativà Jerusalem
axí foren los fills de [*]: Garzon
los fills de [*]: Garzon e Caat
noms dels fills de Gerson: Lilum
Caat, segons dit és, foren Enbatim
dit és, foren Enbatim e Ysach
és, foren Enbatim e Ysach e Abron
E los fills de Merarí foren Maalia
de Merarí foren Maalia e Musí,
Liluní fon fill de Guerson,
e Gèyat fon fill de aquell,
e Simà fon fill de aquell. 21 [*]
e Sare fill de aquell [*]. 22 [*]
aquell [*]. 22 [*] e Haminadab [*]
e Asur són fills de aquell, 23 [*]
23 [*] e Abisay, fill de aquell,
e Asur fon fill †de Corè†, 24
Corè†, 24 e Càad fill de aquell,
de aquell, e Huriel fill de aquell,
de aquell, e Uïas fill de aquell,
E los fills de Ethanà foren Mansay
Masnet, 26 del qual fon fill Elcanà
26 del qual fon fill Elcanà e Safay
fon fill Elcanà e Safay e Nàar 27
Elcanà e Safay e Nàar 27 e Haliab
Safay e Nàar 27 e Haliab e Gerotan
foren: lo primer nat fou Jasim,
E los fills de Merarí foren Maalí,
foren Maalí, e Libin fon son fill,
fill, e Semeý fon fill de aquell,
de aquell, e Husaà, de aquell, 30
de aquell, 30 e Simehà de aquell,
de aquell, e Ageàs de aquell,
l’arque de nostro Senyor; 32
casa de nostre Senyor en Jerusalem,
en lur ofici. 33 E aquests
de la casa de Déu. 49 E Aaron
sobre l’altar de l’holocaust
del sant dels sants del santuari
són los fills de Aron: Aletzar,
e de aquest Finaàs fon son fill,

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e Achimàs engendrà Azacaries, e Azacaries
e Azacaries engendrà Johanan, 10 e Johanan
e Johanan engendrà Azaries, aquell que
e Amaties a Tibud, 12 e Tibud a Sadoch, e
e Tibud a Sadoch, e Ssadoch engendrà a
e Ssadoch engendrà a Ceŀlum, 13 e Ceŀlum
e Ceŀlum engendrà Elxies, e Elxies
e Elxies engendrà [*] 14[*] Saraÿas, e
e Saraÿas engendrà Rahossadoch. 15 E
e Judà en poder de Nabugadenasor. 16 E axí
e Caat e Merarí. 17 Aquests són los noms
e Merarí. 17 Aquests són los noms dels
e Semeý. 18 E los fills de Caat, segons
e Ysach e Abron e Huniel. 19 E los fills
e Abron e Huniel. 19 E los fills de Merarí
e Huniel. 19 E los fills de Merarí foren
e Musí, e aquests lurs linatges dels
e aquests lurs linatges dels llevitans
e Gèyat fon fill de aquell, e Simà fon
e Simà fon fill de aquell. 21 [*] e Sare
e Sare fill de aquell [*]. 22 [*] e
e Haminadab [*] e Asur són fills de
e Asur són fills de aquell, 23 [*] e
e Abisay, fill de aquell, e Asur fon fill
e Asur fon fill †de Corè†, 24 e Càad fill
e Càad fill de aquell, e Huriel fill de
e Huriel fill de aquell, e Uïas fill de
e Uïas fill de aquell, e Idul fill de
e Idul fill de aquell. 25 E los fills de
e Masnet, 26 del qual fon fill Elcanà e
e Safay e Nàar 27 e Haliab e Gerotan e
e Nàar 27 e Haliab e Gerotan e Elcanà.
e Haliab e Gerotan e Elcanà. Aquests foren
e Gerotan e Elcanà. Aquests foren fills le
e Elcanà. Aquests foren fills le un de l’
e Eluà. 29 E los fills de Merarí foren
e Libin fon son fill, e Semeý fon fill de
e Semeý fon fill de aquell, e Husaà, de
e Husaà, de aquell, 30 e Simehà de aquell,
e Simehà de aquell, e Ageàs de aquell, e
e Ageàs de aquell, e Ysaÿes de aquell. 31
e Ysaÿes de aquell. 31 Aquests són aquells
e servien le tende del tabernaccla del
e adonchs estigueren axí com éran
e aquells qui estaven ab lurs fills: [*]
e sos fills perfumaven sobre l’altar de
e en sobra l’altar del perfum en tota le
e a perdonar sobra Israel, axí com ho menà
e de aquest Finaàs fon son fill, e Besua,
e Besua, fill de aquell; 51 e Nu, de
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1Par 6,51
fill, e Besua, fill de aquell; 51 e Nu, de aquell, e Buquí, de aquell, e
1Par 6,51
fill de aquell; 51 e Nu, de aquell, e Buquí, de aquell, e Serayàs, de aquell;
1Par 6,51
Nu, de aquell, e Buquí, de aquell, e Serayàs, de aquell; 52 [*] e Aquitub, de
1Par 6,52
e Serayàs, de aquell; 52 [*] e Aquitub, de aquell; 53 e Sadoch, de
1Par 6,53
52 [*] e Aquitub, de aquell; 53 e Sadoch, de aquell; e Quimàs, de aquell.
1Par 6,53
de aquell; 53 e Sadoch, de aquell; e Quimàs, de aquell. 54 E ço que direm
1Par 6,54
térmens, ço és a saber, de Chaat, e caygué-lus en sort 55 Hebron, qui és
1Par 6,55
qui és en l’entrada de Judà, e lurs deports; 56 emperò el camp de la
1Par 6,56
56 emperò el camp de la ciutat e sos cortills donaren a Caleff, fill de
1Par 6,57
ciutat del reculliment en Hebron, e en Alumpnà e sos cortills, e Jatir e
1Par 6,57 reculliment en Hebron, e en Alumpnà e sos cortills, e Jatir e Escomea e sos
1Par 6,57
e en Alumpnà e sos cortills, e Jatir e Escomea e sos deports, 58-59
1Par 6,57
en Alumpnà e sos cortills, e Jatir e Escomea e sos deports, 58-59 [*]. 60 E
1Par 6,57
e sos cortills, e Jatir e Escomea e sos deports, 58-59 [*]. 60 E del trip de
1Par 6,60
Bengemín los donaren atrecí Sabaà e Alàmet [*] e sos deports. Totas lurs
1Par 6,60
donaren atrecí Sabaà e Alàmet [*] e sos deports. Totas lurs ciutats foren
1Par 6,63
del trip de [*] Zabulon XII ciutats e lurs deports. 64 [*] 65 E donaren en
1Par 6,65
E donaren en sort del trip de Judà e dels fills de Simeon e dels fills del
1Par 6,65
trip de Judà e dels fills de Simeon e dels fills del trip de Bengemín aquestes
1Par 6,67
Caat foren del trip de Efraÿm, 67 e donaren-lurs ciutats al reculliment:
1Par 6,69
ab sos deports [*], 68 [*] 69 e Zalon e Gariamon e sos deports. 70 E del
1Par 6,69
sos deports [*], 68 [*] 69 e Zalon e Gariamon e sos deports. 70 E del mig
1Par 6,69
[*], 68 [*] 69 e Zalon e Gariamon e sos deports. 70 E del mig trip de
1Par 6,70
los de Caat qui són romasos, Aner e Balam e lurs deports [*]. 71 E los fills
1Par 6,70 Caat qui són romasos, Aner e Balam e lurs deports [*]. 71 E los fills de
1Par 6,71
trip de Menessè, Gelon, en Baasan, e Estarod e lurs axides. 72 E del trip de
1Par 6,71
Gelon, en Baasan, e Estarod e lurs axides. 72 E del trip de Ysacar
1Par 6,72 del trip de Ysacar hagueren Jahades e Jadebrot, [*] 73 e Raminot e Aveu e lurs
1Par 6,73 hagueren Jahades e Jadebrot, [*] 73 e Raminot e Aveu e lurs axides. 74 E del
1Par 6,73
e Jadebrot, [*] 73 e Raminot e Aveu e lurs axides. 74 E del trip de
1Par 6,73 e Jadebrot, [*] 73 e Raminot e Aveu e lurs axides. 74 E del trip de Asser
1Par 6,74
E del trip de Asser haguéran Masal e Abdon [*], 75 e Lixohe e Rohob e lurs
1Par 6,75
haguéran Masal e Abdon [*], 75 e Lixohe e Rohob e lurs axides. 76 E del
1Par 6,75
Masal e Abdon [*], 75 e Lixohe e Rohob e lurs axides. 76 E del trip de
1Par 6,75
e Abdon [*], 75 e Lixohe e Rohob e lurs axides. 76 E del trip de Nabtalim
1Par 6,76
hagueren Cades, en Galilea, e Amon e Cariacharim e lurs axides. 77 [*]
1Par 6,76 hagueren Cades, en Galilea, e Amon e Cariacharim e lurs axides. 77 [*] 78 E
1Par 6,76
en Galilea, e Amon e Cariacharim e lurs axides. 77 [*] 78 E ultra lo flum
1Par 6,79
Basen, al desert de Jahesa [*], 79 e Guedamar e Gesfat e lurs axides. 80 E
1Par 6,79 desert de Jahesa [*], 79 e Guedamar e Gesfat e lurs axides. 80 E del trip de
1Par 6,79 Jahesa [*], 79 e Guedamar e Gesfat e lurs axides. 80 E del trip de Gad
1Par 6,80 de Gad hagueren Romoch, en Galaad, e Manahim e lurs axides 81 [*]. 7,Tit
1Par 6,80
Romoch, en Galaad, e Manahim e lurs axides 81 [*]. 7,Tit Capítol VII 1
1Par 7,1
1 E los fills de Isacar foren Tolà e Jonà e Jassip e Simeron, e són quatre. 2
1Par 7,1
fills de Isacar foren Tolà e Jonà e Jassip e Simeron, e són quatre. 2 E los
1Par 7,1
Isacar foren Tolà e Jonà e Jassip e Simeron, e són quatre. 2 E los fills de
1Par 7,1
Tolà e Jonà e Jassip e Simeron, e són quatre. 2 E los fills de Tolà foren
1Par 7,2
2 E los fills de Tolà foren Huzí e Rafay e Jariel e Jahamay e Japsan e
1Par 7,2
fills de Tolà foren Huzí e Rafay e Jariel e Jahamay e Japsan e Samuel.
1Par 7,2
de Tolà foren Huzí e Rafay e Jariel e Jahamay e Japsan e Samuel. Aquests foren
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1Par 7,2
Huzí e Rafay e Jariel e Jahamay e Japsan e Samuel. Aquests foren caps de
1Par 7,2
e Rafay e Jariel e Jahamay e Japsan e Samuel. Aquests foren caps de las
1Par 7,2
caps de las casades de lurs pares e aquells isqueren de Tholà, e eren vasals
1Par 7,2
pares e aquells isqueren de Tholà, e eren vasals de host en lo temps de
1Par 7,2
de host en lo temps de Daviu, e éran XXII M ª e DC. 3 E los fills de
1Par 7,2
lo temps de Daviu, e éran XXII M ª e DC. 3 E los fills de Huzí foren
1Par 7,3
los fills de Huzí foren Jazaraÿas, e los de Jazaraÿas foren Micael e Obedià e
1Par 7,3
e los de Jazaraÿas foren Micael e Obedià e Joel e Ysaÿes, e foren quatra
1Par 7,3
de Jazaraÿas foren Micael e Obedià e Joel e Ysaÿes, e foren quatra caps. 4 E
1Par 7,3
foren Micael e Obedià e Joel e Ysaÿes, e foren quatra caps. 4 E allí
1Par 7,3
Micael e Obedià e Joel e Ysaÿes, e foren quatra caps. 4 E allí ells foren
1Par 7,4
M ª, cor hagueren moltes mullers e molts infants. 5 E los germans de tots
1Par 7,5
eren hòmens forts de guerra, e eren LXXXVII M ª entre tots los
1Par 7,6
E los fills de Bengemín foren Bele e Bèquer e Jadiel, e foren tres. 7 E los
1Par 7,6
de Bengemín foren Bele e Bèquer e Jadiel, e foren tres. 7 E los fills de
1Par 7,6
foren Bele e Bèquer e Jadiel, e foren tres. 7 E los fills de Bele foren
1Par 7,7
7 E los fills de Bele foren Esbon e Urí [*] e Jamarot e Horí. E foren V, qui
1Par 7,7
fills de Bele foren Esbon e Urí [*] e Jamarot e Horí. E foren V, qui foren cap
1Par 7,7
foren Esbon e Urí [*] e Jamarot e Horí. E foren V, qui foren cap de la
1Par 7,7
lur pare, hòmens forts de guerra, e foren ab tot lur perentat XXII M ª e
1Par 7,7
foren ab tot lur perentat XXII M ª e XXIIII. 8 E los fills de Bèquer foren
1Par 7,8
E los fills de Bèquer foren Samirà e Joàs e Làzer e Elinay e Ambrí e Gemiot e
1Par 7,8
fills de Bèquer foren Samirà e Joàs e Làzer e Elinay e Ambrí e Gemiot e Abrà e
1Par 7,8
Bèquer foren Samirà e Joàs e Làzer e Elinay e Ambrí e Gemiot e Abrà e Anachó
1Par 7,8
Samirà e Joàs e Làzer e Elinay e Ambrí e Gemiot e Abrà e Anachó e Lamor:
1Par 7,8
e Joàs e Làzer e Elinay e Ambrí e Gemiot e Abrà e Anachó e Lamor: tots
1Par 7,8
e Làzer e Elinay e Ambrí e Gemiot e Abrà e Anachó e Lamor: tots aquests
1Par 7,8
e Elinay e Ambrí e Gemiot e Abrà e Anachó e Lamor: tots aquests foren de
1Par 7,8
e Ambrí e Gemiot e Abrà e Anachó e Lamor: tots aquests foren de Bèquer. 9 E
1Par 7,9
foren de Bèquer. 9 E lur perentesch e lur generació caps de casa de lur pare
1Par 7,9
de casa de lur pare [*] fou XX M ª e CC. 10 E los fills de Jadiel foren
1Par 7,10
E los fills de Jadiel foren Balaam e los de Balaam fo Gehús e Bengemín e Hud
1Par 7,10
Balaam e los de Balaam fo Gehús e Bengemín e Hud e Canaana e Saran e Arsís
1Par 7,10 e los de Balaam fo Gehús e Bengemín e Hud e Canaana e Saran e Arsís e Ysera:
1Par 7,10 Balaam fo Gehús e Bengemín e Hud e Canaana e Saran e Arsís e Ysera: 11 tots
1Par 7,10 Gehús e Bengemín e Hud e Canaana e Saran e Arsís e Ysera: 11 tots aquests
1Par 7,10 e Bengemín e Hud e Canaana e Saran e Arsís e Ysera: 11 tots aquests foren
1Par 7,10
e Hud e Canaana e Saran e Arsís e Ysera: 11 tots aquests foren fills de
1Par 7,11 eren caps de tots hòmens de guerra, e foren XVII M ª e CC ixent a host e a
1Par 7,11 hòmens de guerra, e foren XVII M ª e CC ixent a host e a batalla. 12 E a
1Par 7,11
e foren XVII M ª e CC ixent a host e a batalla. 12 E a Sufim e Buÿm eren
1Par 7,12
a host e a batalla. 12 E a Sufim e Buÿm eren hòmens ciutadans †e homitans†,
1Par 7,12 Sufim e Buÿm eren hòmens ciutadans †e homitans†, eren hòmens del Dayhar. 13 E
1Par 7,13
los fills de Naptalim foren Gaasiel e Guhim e Gàtzare e Salum, qui fon fill de
1Par 7,13 de Naptalim foren Gaasiel e Guhim e Gàtzare e Salum, qui fon fill de Balaat.
1Par 7,13
foren Gaasiel e Guhim e Gàtzare e Salum, qui fon fill de Balaat. 14 E los
1Par 7,14
infantà le sua concupina, le grega; e encare li infantà Mahir, pare de Galaad.
1Par 7,15
[*], qui havien nom Mahaheyà, e lo nom del segon Salfat, lo qual no
1Par 7,16
Maachà, muller de Matxir, fill e mès-li nom Fares; e lo nom de son
1Par 7,16
Matxir, fill e mès-li nom Fares; e lo nom de son germà Sares, e los fills
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1Par 7,16 Fares; e lo nom de son germà Sares,
1Par 7,16
e los fills de aquell eren Hulam
1Par 7,18
le Malquetana, engendrà Ysoda
1Par 7,18
engendrà Ysoda e Abiàzer
1Par 7,19 19 Foren los fills de Zamidà Daham
1Par 7,19 los fills de Zamidà Daham e Sèmsem
1Par 7,19 de Zamidà Daham e Sèmsem e Alaquí
1Par 7,20
E los fills de Efraÿm foren Sutalla
1Par 7,20
e Bèred, son fill d’equell,
1Par 7,20
d’equell, e Tàhat, fill d’equell,
1Par 7,20
equell, e Talade, fill d’equell,
1Par 7,21
equell, e Talam, fill d’equell, 21
1Par 7,21
21 e Sebet, fill d’equell, [*]
1Par 7,21
Sebet, fill d’equell, [*] e Àsser
1Par 7,22
lur pare, ne tench dol molt temps,
1Par 7,23
-lo. 23 E tornà ab se muller,
1Par 7,23
tornà ab se muller, e consabé [*],
1Par 7,24
cor ab mal era ab son alberch, 24
1Par 7,24
le qual bastí Bacharon, lo Jusà
1Par 7,24
Bacharon, lo Jusà e lo Sobirà,
1Par 7,25
25 E Resfa foren sos fills,
1Par 7,25
25 E Resfa foren sos fills, e Ràsep
1Par 7,25
e Ràsep e Talaha foren d’equell,
1Par 7,26
d’equell, e Thaha d’aquell, 26
1Par 7,28
[*] 27 [*]. 28 E lurs haretats
1Par 7,28
e lurs possecions foren en Bathell
1Par 7,28
foren en Bathell e ses viletas,
1Par 7,28
e entorn devers orient Naharan,
1Par 7,28
Naharan, e devers ponent Gèsser
1Par 7,29
dels fills de Menecè foren Bassan
1Par 7,29
foren Bassan e ses viletes, [*]
1Par 7,29 Bassan e ses viletes, [*] e Magoddó
1Par 7,29
[*] e Magoddó e ses viletes, [*]
1Par 7,30
30 E los fills de Asser foren Jamnà
1Par 7,30
fills de Asser foren Jamnà e Ysuà
1Par 7,30 de Asser foren Jamnà e Ysuà e Ysim
1Par 7,30 foren Jamnà e Ysuà e Ysim e Barià,
1Par 7,31
31 E los fills de Barià foren Èber
1Par 7,32 Bercayt. 32 E Èber engendrà Jafalet
1Par 7,32 32 E Èber engendrà Jafalet e Zómer
1Par 7,32
engendrà Jafalet e Zómer e Ethana
1Par 7,33
los fills de Laffalet foren Fassat
1Par 7,33
de Laffalet foren Fassat e Baniael
1Par 7,34
34 E los fills de Zómer foren Exir
1Par 7,34
fills de Zómer foren Exir e Rehegà
1Par 7,34 Zómer foren Exir e Rehegà e Gabuà
1Par 7,35
de Élem, son germà, foren Safahà
1Par 7,35
son germà, foren Safahà e Junà
1Par 7,35
foren Safahà e Junà e Severus
1Par 7,36
e Mual. 36 E Safayà foren Sua [*]

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e los fills de aquell eren Hulam e Ràquem.
e Ràquem. 17 E los fills de Hulam, Badan.
e Abiàzer e Amaalà. 19 Foren los fills de
e Amaalà. 19 Foren los fills de Zamidà
e Sèmsem e Alaquí e Abimam. 20 E los fills
e Alaquí e Abimam. 20 E los fills de
e Abimam. 20 E los fills de Efraÿm foren
e Bèred, son fill d’equell, e Tàhat, fill
e Tàhat, fill d’equell, e Talade, fill d’
e Talade, fill d’equell, e Talam, fill d’
e Talam, fill d’equell, 21 e Sebet, fill
e Sebet, fill d’equell, [*] e Àsser e
e Àsser e Elet. E materen-los hòmens de
e Elet. E materen-los hòmens de Gad,
e vengueren sos germans per conhortare consabé [*], e mès-li nom Baharià, cor
e mès-li nom Baharià, cor ab mal era ab
e se filla hach nom Halazaraalanzar, le
e lo Sobirà, e Usansarahà. 25 E Resfa
e Usansarahà. 25 E Resfa foren sos fills,
e Ràsep e Talaha foren d’equell, e Thaha
e Talaha foren d’equell, e Thaha d’
e Thaha d’aquell, 26 e Leadan d’equell
e Leadan d’equell [*] 27 [*]. 28 E lurs
e lurs possecions foren en Bathell e ses
e ses viletas, e entorn devers orient
e entorn devers orient Naharan, e devers
e devers ponent Gèsser e ses viletes [*]
e ses viletes [*] 29 En le pertida dels
e ses viletes, [*] e Magoddó e ses
e Magoddó e ses viletes, [*] e en aquests
e ses viletes, [*] e en aquests habitaren
e en aquests habitaren los fills de Josep,
e Ysuà e Ysim e Barià, e Sàraha era lur
e Ysim e Barià, e Sàraha era lur germana.
e Barià, e Sàraha era lur germana. 31 E
e Sàraha era lur germana. 31 E los fills
e Marcaal, qui fon senyor de Bercayt. 32 E
e Zómer e Ethana e Suà, lur germana. 33 E
e Ethana e Suà, lur germana. 33 E los
e Suà, lur germana. 33 E los fills de
e Baniael e Suar; aquests foren de
e Suar; aquests foren de Lafalet. 34 E los
e Rehegà e Gabuà e Aram. 35 E los fills de
e Gabuà e Aram. 35 E los fills de Élem,
e Aram. 35 E los fills de Élem, son germà,
e Junà e Severus e Mual. 36 E Safayà foren
e Severus e Mual. 36 E Safayà foren Sua
e Mual. 36 E Safayà foren Sua [*] e Berí e
e Berí e Jambra 37 e Bèsser [*] e Samam e
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1Par 7,36
36 E Safayà foren Sua [*] e Berí
1Par 7,37
foren Sua [*] e Berí e Jambra 37
1Par 7,37
[*] e Berí e Jambra 37 e Bèsser [*]
1Par 7,37
e Jambra 37 e Bèsser [*] e Samam
1Par 7,37
37 e Bèsser [*] e Samam e Sazà
1Par 7,37 Bèsser [*] e Samam e Sazà e Jataran
1Par 7,38
38 E los fills de Góher foren Gafuà
1Par 7,38
fills de Góher foren Gafuà e Pispà
1Par 7,39
39 E los fills de Hulà foren Araà
1Par 7,39
fills de Hulà foren Araà e Amniel
1Par 7,40
ab tot lur linatge de host
1Par 8,1
engendrà Bael, son primer nat,
1Par 8,1
son primer nat, e Asbael lo segon,
1Par 8,2
lo segon, e Acaylà lo terç, 2
1Par 8,2
Acaylà lo terç, 2 e Nohà lo quart,
1Par 8,3
quint. 3 E Beaell hach fills Edat
1Par 8,4
hach fills Edat e Guetà, Abiüd, 4
1Par 8,4
Edat e Guetà, Abiüd, 4 e Habirua
1Par 8,4 Guetà, Abiüd, 4 e Habirua e Norman
1Par 8,5
4 e Habirua e Norman e Choha 5
1Par 8,5 e Habirua e Norman e Choha 5 e Gerà
1Par 8,5 e Norman e Choha 5 e Gerà e Fussem
1Par 8,6
de lurs pares dels habitadors,
1Par 8,7
e foren catius: 7 Nahaman
1Par 8,7
e foren catius: 7 Nahaman e Axiès
1Par 8,7 Manàat. E engendrà primerament Husà
1Par 8,8
de Moab, quant ne tramatia Huzim
1Par 8,9
9 E infantà Nimo, se muller, Joab
1Par 8,9
Nimo, se muller, Joab e Sabià
1Par 8,9
se muller, Joab e Sabià e Messà
1Par 8,10
Joab e Sabià e Messà e Melcan 10
1Par 8,10 e Sabià e Messà e Melcan 10 e Gehús
1Par 8,10 Messà e Melcan 10 e Gehús e Saquià
1Par 8,10
e Mirmà. Aquests són fills seus
1Par 8,11 pares. 11 E Manssip engendrà Abicub
1Par 8,12
12 E als fills de ell foren Ffàal
1Par 8,12
als fills de ell foren Ffàal e Àber
1Par 8,12
de ell foren Ffàal e Àber e Missam
1Par 8,12
e Sómer; aquests bastiren [*] Elad
1Par 8,13
[*] Elad e ses viletas. 13 E Barà
1Par 8,13
e Zómer foren caps de lurs pares
1Par 8,14 los habitadors de Gaad. 14 E Quihó
1Par 8,14
de Gaad. 14 E Quihó e Sat
1Par 8,15 Gaad. 14 E Quihó e Sat e Geremot 15
1Par 8,15 Quihó e Sat e Geremot 15 e Sabadies
1Par 8,15
e Geremot 15 e Sabadies e Ararat
1Par 8,16
e Ararat e Àbder. 16 E Michdol
1Par 8,17
foren fills de Addià. 17 E Sabadies
1Par 8,17 de Addià. 17 E Sabadies e Massulam
1Par 8,17 17 E Sabadies e Massulam e Hisquí

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e Jambra 37 e Bèsser [*] e Samam e Sazà e
e Bèsser [*] e Samam e Sazà e Jataran e
e Samam e Sazà e Jataran e Vaherà. 38 E
e Sazà e Jataran e Vaherà. 38 E los fills
e Jataran e Vaherà. 38 E los fills de
e Vaherà. 38 E los fills de Góher foren
e Pispà e Eerà. 39 E los fills de Hulà
e Eerà. 39 E los fills de Hulà foren Araà
e Amniel e Raciès. 40 Tots aquests foren
e Raciès. 40 Tots aquests foren fills de
e batalla. E eren per nombre XXVI M ª
e Asbael lo segon, e Acaylà lo terç, 2 e
e Acaylà lo terç, 2 e Nohà lo quart, e
e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E
e Rafà lo quint. 3 E Beaell hach fills
e Guetà, Abiüd, 4 e Habirua e Norman e
e Habirua e Norman e Choha 5 e Gerà e
e Norman e Choha 5 e Gerà e Fussem e
e Choha 5 e Gerà e Fussem e Enchan. 6
e Gerà e Fussem e Enchan. 6 Aquests són
e Fussem e Enchan. 6 Aquests són los fills
e Enchan. 6 Aquests són los fills de Ehud
e foren catius: 7 Nahaman e Axiès e Guera
e Axiès e Guera [*] a Manàat. E engendrà
e Guera [*] a Manàat. E engendrà
e Hayut. 8 E Garaym engendrà al camp de
e Baraàs, ses mullers. 9 E infantà Nimo,
e Sabià e Messà e Melcan 10 e Gehús e
e Messà e Melcan 10 e Gehús e Saquià e
e Melcan 10 e Gehús e Saquià e Mirmà.
e Gehús e Saquià e Mirmà. Aquests són
e Saquià e Mirmà. Aquests són fills seus e
e Mirmà. Aquests són fills seus e cap de
e cap de lurs pares. 11 E Manssip engendrà
e Alafàel. 12 E als fills de ell foren
e Àber e Missam e Sómer; aquests bastiren
e Missam e Sómer; aquests bastiren [*]
e Sómer; aquests bastiren [*] Elad e ses
e ses viletas. 13 E Barà e Zómer foren
e Zómer foren caps de lurs pares e dels
e dels habitadors de Agulon. Aquests feren
e Sat e Geremot 15 e Sabadies e Ararat e
e Geremot 15 e Sabadies e Ararat e Àbder.
e Sabadies e Ararat e Àbder. 16 E Michdol
e Ararat e Àbder. 16 E Michdol e Yspà
e Àbder. 16 E Michdol e Yspà foren fills
e Yspà foren fills de Addià. 17 E Sabadies
e Massulam e Hisquí e Èber 18 e Ysmalar e
e Hisquí e Èber 18 e Ysmalar e Jazalies e
e Èber 18 e Ysmalar e Jazalies e Joadab
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1Par 8,18
1Par 8,18
1Par 8,18
1Par 8,22
1Par 8,23
1Par 8,23
1Par 8,23
1Par 8,24
1Par 8,24
1Par 8,24
1Par 8,25
1Par 8,25
1Par 8,26
1Par 8,26
1Par 8,27
1Par 8,27
1Par 8,28
1Par 8,29
1Par 8,30
1Par 8,30
1Par 8,30
1Par 8,30
1Par 8,30
1Par 8,31
1Par 8,31
1Par 8,31
1Par 8,32
1Par 8,32
1Par 8,33
1Par 8,33
1Par 8,35
1Par 8,35
1Par 8,35
1Par 8,36
1Par 8,36
1Par 8,36
1Par 8,37
1Par 8,37
1Par 8,37
1Par 8,37
1Par 8,38
1Par 8,38
1Par 8,38
1Par 8,38
1Par 8,38
1Par 8,39
1Par 8,39
1Par 8,40
1Par 8,40
1Par 8,40

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

e Massulam e Hisquí e Èber 18
e Hisquí e Èber 18 e Ysmalar
e Èber 18 e Ysmalar e Jazalies
19-20 [*] 21 [*] Semeý. 22 E Yspam
[*] Semeý. 22 E Yspam e Éber [*] 23
22 E Yspam e Éber [*] 23 e Abdon
e Éber [*] 23 e Abdon e Ezecrí
[*] 23 e Abdon e Ezecrí e Evan 24
Abdon e Ezecrí e Evan 24 e Jeremies
Ezecrí e Evan 24 e Jeremies e Elem
24 e Jeremies e Elem e Antories 25
e Elem e Antories 25 e Abdaxà
foren fills de Sasach. 26 E Samaý
de Sasach. 26 E Samaý e Adzaries
26 E Samaý e Adzaries e Ataries 27
Adzaries e Ataries 27 e Talaràs [*]
foren caps de lurs pares [*]
29 E en Gabaon habitaren atrecí,
de Gabaon havia nom Macacaon, 30
lo nom de son primer nat era Abdon,
nat era Abdon, e l’altre Assur
e l’altre Assur e l’altre Sis
e l’altre Sis e l’altra Bàal
Sis e l’altra Bàal e aprés Nap 31
altra Bàal e aprés Nap 31 e Jador
Bàal e aprés Nap 31 e Jador e Nació
32 E Maceloch engendrà Samabaà,
en Jerusalem de prop lurs germans
ensemps. 33 E Gèter engendrà Sis,
engendrà Sis, e Sis engendrà Saül,
E los fills de Michà foren Maribaal
de Michà foren Maribaal e Mèleych
Maribaal e Mèleych e Thoharoas
36 E Achès engendrà [*] Alamàner
engendrà [*] Alamàner e Simàlet
[*] Alamàner e Simàlet e Asmurí,
e Assmarí engendrà Mahassà, 37
37 e Massà engendrà Banbanà,
Banbanà, e Rafà fo fill d’equell,
e Alatzaà fon fill d’equell,
fills qui havien nom axí: Miraquem
havien nom axí: Miraquem e Bruqú
nom axí: Miraquem e Bruqú e Ismael
Miraquem e Bruqú e Ismael e Ysaries
Bruqú e Ismael e Ysaries e Abadies
germà: fou son primer nat Hulam,
nat Hulam, e Gebús fon lo segon
forts de batalla tirant bé d’arcs
d’arcs e multiplicaren en infants
en infants e hagueren néts

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e Ysmalar e Jazalies e Joadab foren fills
e Jazalies e Joadab foren fills de [*].
e Joadab foren fills de [*]. 19-20 [*] 21
e Éber [*] 23 e Abdon e Ezecrí e Evan 24 e
e Abdon e Ezecrí e Evan 24 e Jeremies e
e Ezecrí e Evan 24 e Jeremies e Elem e
e Evan 24 e Jeremies e Elem e Antories 25
e Jeremies e Elem e Antories 25 e Abdaxà e
e Elem e Antories 25 e Abdaxà e Famiel,
e Antories 25 e Abdaxà e Famiel, qui foren
e Abdaxà e Famiel, qui foren fills de
e Famiel, qui foren fills de Sasach. 26 E
e Adzaries e Ataries 27 e Talaràs [*] e
e Ataries 27 e Talaràs [*] e Asientí foren
e Talaràs [*] e Asientí foren fills de
e Asientí foren fills de Gerecam. 28 E
e habitaren en Jerusalem. 29 E en Gabaon
e la muller del senyor de Gabaon havia nom
e lo nom de son primer nat era Abdon, e l’
e l’altre Assur e l’altre Sis e l’altra
e l’altre Sis e l’altra Bàal e aprés Nap
e l’altra Bàal e aprés Nap 31 e Jador e
e aprés Nap 31 e Jador e Nació e Sàdxer
e Jador e Nació e Sàdxer [*]. 32 E
e Nació e Sàdxer [*]. 32 E Maceloch
e Sàdxer [*]. 32 E Maceloch engendrà
e negeix aquests habitaren en Jerusalem de
e ells ensemps. 33 E Gèter engendrà Sis, e
e Sis engendrà Saül, e Saül engendrà
e Saül engendrà Jonathan [*]. 34 E Jonatan
e Mèleych e Thoharoas e Achès. 36 E Achès
e Thoharoas e Achès. 36 E Achès engendrà
e Achès. 36 E Achès engendrà [*] Alamàner
e Simàlet e Asmurí, e Assmarí engendrà
e Asmurí, e Assmarí engendrà Mahassà, 37 e
e Assmarí engendrà Mahassà, 37 e Massà
e Massà engendrà Banbanà, e Rafà fo fill
e Rafà fo fill d’equell, e Alatzaà fon
e Alatzaà fon fill d’equell, e Alasael
e Alasael fon fill d’equell. 38 E Asael
e Bruqú e Ismael e Ysaries e Abadies e
e Ismael e Ysaries e Abadies e Amon. Tots
e Ysaries e Abadies e Amon. Tots aquests
e Abadies e Amon. Tots aquests foren fills
e Amon. Tots aquests foren fills de
e Gebús fon lo segon e Elifàlet lo terç.
e Elifàlet lo terç. 40 E foren los fills
e multiplicaren en infants e hagueren néts
e hagueren néts e foren tots C L. Aquests
e foren tots C L. Aquests isqueren dels
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1Par 8,40
1Par 9,1
1Par 9,1
1Par 9,2
1Par 9,2
1Par 9,2
1Par 9,2
1Par 9,2
1Par 9,3
1Par 9,3
1Par 9,3
1Par 9,3
1Par 9,4
1Par 9,4
1Par 9,4
1Par 9,6
1Par 9,6
1Par 9,8
1Par 9,8
1Par 9,8
1Par 9,9
1Par 9,10
1Par 9,10
1Par 9,11
1Par 9,12
1Par 9,12
1Par 9,13
1Par 9,15
1Par 9,15
1Par 9,15
1Par 9,15
1Par 9,16
1Par 9,16
1Par 9,17
1Par 9,17
1Par 9,17
1Par 9,17
1Par 9,19
1Par 9,20
1Par 9,22
1Par 9,22
1Par 9,22
1Par 9,22
1Par 9,23
1Par 9,23
1Par 9,23
1Par 9,24
1Par 9,24
1Par 9,24
1Par 9,24

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

isqueren dels fills de Bengemín
en lo libre dels reys d’Israel
dels reys d’Israel e de Judà,
habitaren los habitadors primers
primers e eren en lur heratat
en lur heratat e en lurs ciutats
e en lurs ciutats e lurs sacerdots
e lurs sacerdots e lurs levitans
habitaren los fills de Judà
los fills de Judà e los de Bengemín
de Bengemín e los fills de Efraÿm
e los fills de Efraÿm e de Manassè,
e cativaren-los tots. 4 E fforen
Ambrí, fill de Imbrí, fill de Boní,
fill de Boní, e dels fills de Fares
[*]. 6 E los fills de Sàram, Israel
de Sàram, Israel e sos germans,
fill de Addayà, fill de Samià; 8
8 e Jabanies, fill de Jerocham;
Elà, fill de Huzí, fill de Mercrí;
fill de Rahuel, fill de Hibinies, 9
pares. 10 E dels sacerdots Ydeÿas
10 E dels sacerdots Ydeÿas e Jorip
Ydeÿas e Jorip e Jatchim 11
fill de Fassur, fill de Melxies,
de Adiel, [*] fill de Mesuŀlam,
lur pare foren DCC L vasals de host
fill de Asbayà, fill de Merarí, 15
fill de Merarí, 15 e Bahobatar
de Merarí, 15 e Bahobatar e Ros
15 e Bahobatar e Ros e Gagal
fill de Satí, fill de Assab, 16
fill de Galal, fill de Gedecum,
17 E los portés eren Salum
17 E los portés eren Salum e Tob
portés eren Salum e Tob e Talmon
Salum e Tob e Talmon e Achiman
fill de Abiasab, fill de Corè,
fon senyor sobra ells entigament,
22 Tots eren triats a porters,
porters, e éran CC XII ab lurs caps
ab lurs caps e ab lurs linatges,
caps e ab lurs linatges, e Daviu
los stablien en lur lealtat, 23
sobre les portes de la casa de Déu
e del trabernaccla (ço és, Abdomnes
(ço és, Abdomnes e Ananies), 24
vents eren les portes, a llevant
les portes, a llevant e a migjorn
a llevant e a migjorn e a ponent

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e foren caps. 9,Tit Capítol VIIII º 1 E
e de Judà, e fóran cativats en Babilònia
e fóran cativats en Babilònia per lur
e eren en lur heratat e en lurs ciutats e
e en lurs ciutats e lurs sacerdots e lurs
e lurs sacerdots e lurs levitans e lurs
e lurs levitans e lurs donats tots los
e lurs donats tots los cativaren. 3 En
e los de Bengemín e los fills de Efraÿm e
e los fills de Efraÿm e de Manassè, e
e de Manassè, e cativaren-los tots. 4 E
e cativaren-los tots. 4 E fforen e Hoyí,
e Hoyí, fill de Amiüd, fill de Ambrí, fill
e dels fills de Fares e de Judà. 5 E de
e de Judà. 5 E de Solonica; Assayà, son
e sos germans, e foren DC LXXXX. 7 E dels
e foren DC LXXXX. 7 E dels fills de
e Jabanies, fill de Jerocham; e Elà, fill
e Elà, fill de Huzí, fill de Mercrí; e
e Masuŀlan, fill de Safayà, fill de
e lurs germans segons lurs generacions.
e Jorip e Jatchim 11 e Atzaries, fill de
e Jatchim 11 e Atzaries, fill de Echies,
e Atzaries, fill de Echies, fill de
e Amaday, fill de Adiel, [*] fill de
e fon fill de Masbenut, qui fon fill de
e en lo servey de la obra de la casa de
e Bahobatar e Ros e Gagal e Machaninà,
e Ros e Gagal e Machaninà, fill de Michà,
e Gagal e Machaninà, fill de Michà, fill
e Machaninà, fill de Michà, fill de Satí,
e de Abdies, fill de Samaÿas, fill de
e Baraquies, fill de Asuà, fill de Alcanà,
e Tob e Talmon e Achiman e lurs germans. E
e Talmon e Achiman e lurs germans. E
e Achiman e lurs germans. E Solomero, lo
e lurs germans. E Solomero, lo cap. 18 E
e sos germans de la casa de son pare. E
e nostre Senyor era ab ell. 21 E Zaries,
e éran CC XII ab lurs caps e ab lurs
e ab lurs linatges, e Daviu e Samuel lo
e Daviu e Samuel lo profeta los stablien
e Samuel lo profeta los stablien en lur
e [*] lurs infants sobre les portes de la
e del trabernaccla (ço és, Abdomnes e
e Ananies), 24 e a IIII vents eren les
e a IIII vents eren les portes, a llevant
e a migjorn e a ponent e a tremuntana. 25
e a ponent e a tremuntana. 25 E lurs
e a tremuntana. 25 E lurs germans eren en
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1Par 9,26
ab lealtat eren los quatre portés
1Par 9,26
los quatre portés e eren levitas
1Par 9,26
e eren ordonats sobra les cambres
1Par 9,27
los tresors de la casa de Déu, 27
1Par 9,27
Déu, car sola a ells era la guorda,
1Par 9,27
e tanien les claus fins al matí
1Par 9,27
les claus fins al matí e obrien
1Par 9,28
28 E tanien totes les eynes [*],
1Par 9,29
sobre les eynes del santuari
1Par 9,29
del santuari e sobra le sèmola
1Par 9,29
santuari e sobra le sèmola e lo vi
1Par 9,29
e sobra le sèmola e lo vi e l’oli
1Par 9,29
sèmola e lo vi e l’oli e l’encens
1Par 9,29
e l’oli e l’encens e les spècies
1Par 9,33
per les cambres, cor de dia
1Par 9,34
éran caps.) E aquests éran caps [*]
1Par 9,35
[*] e habitaven en Jerusalem, 35
1Par 9,35
en Gabaon. [*] era apellat Jaheyl,
1Par 9,36 de sa muller havia nom Maachà, 36
1Par 9,36
lo primer nat hach nom Abdon, [*]
1Par 9,36
nom Abdon, [*] e l’altre, Sis,
1Par 9,36
e l’altre, Sis, e l’altra, Bàal,
1Par 9,36
e l’altra, Bàal, e l’altre, Ner,
1Par 9,37
altre, Ner, e l’altre, Nadab, 37
1Par 9,37
Nadab, 37 e l’altre, Gaguedó,
1Par 9,37
altre, Gaguedó, e l’altre, Achió,
1Par 9,37
altre, Achió, e l’altra, Zacaries,
1Par 9,39
E Macabot [*] 39 [*] engendrà Sis,
1Par 9,39
engendrà Sis, e Sis engendrà Saül,
1Par 9,39
Saül, e Saül engendrà Johanatàs
1Par 9,39 Saül engendrà Johanatàs e Mesquisua
1Par 9,39 Johanatàs e Mesquisua e Aminadab
1Par 9,40
40 E Jonatàs engendrà Meribal;
1Par 9,41
Meribal; e Meribal, Michà, 41
1Par 9,41
e Meribal, Michà, 41 e [*] foren
1Par 9,41
Michà, 41 e [*] foren e Piton
1Par 9,41
41 e [*] foren e Piton e Màhec
1Par 9,42 engendrà Joarà, [*] engendrà Almet
1Par 9,42
[*] engendrà Almet e Amniànet
1Par 9,42 engendrà Almet e Amniànet e Simbrà,
1Par 9,43
Amassà, 43 [*] engendrà Banahà,
1Par 9,43 Banahà, e Benahà engendrà Rafayà,
1Par 9,43 Rafayà, e Rafayà engendrà Halessà,
1Par 9,44
qui hagueren nom axí: Azasiran
1Par 9,44 hagueren nom axí: Azasiran e Burtú
1Par 9,44 nom axí: Azasiran e Burtú e Ysmael
1Par 9,44
e Burtú e Ysmael e Azaricham
1Par 9,44
e Ysmael e Azaricham e Hobedies
1Par 10,1
fillisteus guerrayaren ab Ysrael,
1Par 10,1
hòmens d’Israel per los felisteus

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e eren levitas e eren ordonats sobra les
e eren ordonats sobra les cambres e sobra
e sobra los tresors de la casa de Déu, 27
e ixen entorn de la casa de Déu, car sola
e tanien les claus fins al matí e obrien e
e obrien e tanquaven. 28 E tanien totes
e tanquaven. 28 E tanien totes les eynes
e per comta ho rabien [*], 29 cor eren
e sobra le sèmola e lo vi e l’oli e l’
e lo vi e l’oli e l’encens e les spècies
e l’oli e l’encens e les spècies e
e l’encens e les spècies e pimentes. 30 E
e les spècies e pimentes. 30 E sobra los
e pimentes. 30 E sobra los fills dels
e de nit eren sobra ells matexos al
e habitaven en Jerusalem, 35 e en Gabaon.
e en Gabaon. [*] era apellat Jaheyl, e lo
e lo nom de sa muller havia nom Maachà, 36
e son fill lo primer nat hach nom Abdon,
e l’altre, Sis, e l’altra, Bàal, e l’
e l’altra, Bàal, e l’altre, Ner, e l’
e l’altre, Ner, e l’altre, Nadab, 37 e
e l’altre, Nadab, 37 e l’altre, Gaguedó,
e l’altre, Gaguedó, e l’altre, Achió, e
e l’altre, Achió, e l’altra, Zacaries, e
e l’altra, Zacaries, e l’altra, Macabot.
e l’altra, Macabot. 38 E Macabot [*] 39
e Sis engendrà Saül, e Saül engendrà
e Saül engendrà Johanatàs e Mesquisua e
e Mesquisua e Aminadab e Asbaal. 40 E
e Aminadab e Asbaal. 40 E Jonatàs engendrà
e Asbaal. 40 E Jonatàs engendrà Meribal; e
e Meribal, Michà, 41 e [*] foren e Piton e
e [*] foren e Piton e Màhec e Taharea [*].
e Piton e Màhec e Taharea [*]. 42 [*]
e Màhec e Taharea [*]. 42 [*] engendrà
e Taharea [*]. 42 [*] engendrà Joarà, [*]
e Amniànet e Simbrà, e Simbrà engendrà
e Simbrà, e Simbrà engendrà Amassà, 43 [*]
e Simbrà engendrà Amassà, 43 [*] engendrà
e Benahà engendrà Rafayà, e Rafayà
e Rafayà engendrà Halessà, e [*] Hasael.
e [*] Hasael. 44 E Assael hagué VI fills,
e Burtú e Ysmael e Azaricham e Hobedies e
e Ysmael e Azaricham e Hobedies e Anaan.
e Azaricham e Hobedies e Anaan. Aquests
e Hobedies e Anaan. Aquests foren fills de
e Anaan. Aquests foren fills de Azael.
e fogien los hòmens d’Israel per los
e caygueren morts en lo munt de Gelboe. 2
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1Par 10,2
2 E encalsaren los felisteus Saül
1Par 10,2
los filisteus feriren Jonatàs
1Par 10,2
feriren Jonatàs e Melxisua
1Par 10,3
encruscà’s le batalla sobra Saül,
1Par 10,4
–Trau ton coltell o te spaze
1Par 10,4
fer. E pres Saül le sua espaza
1Par 10,4
espaza e posà le punta en son pits
1Par 10,4
en son pits e lo pom en terra,
1Par 10,5
era mort, féu semblant de si matex
1Par 10,6
de si matex e morí. 6 E morí Saül
1Par 10,6
6 E morí Saül e tres fills seus
1Par 10,7
eren en lo pla que mort era Saül
1Par 10,7
pla que mort era Saül e sos fills
1Par 10,7
en fuyta, desempararen las ciutats
1Par 10,7
fogiren. E vengueren los filisteus
1Par 10,8
l’endemà que la batalla fonch feta
1Par 10,8
e finida, vengueren los filisteus
1Par 10,8
filisteus e despullaren los morts,
1Par 10,8
los morts, e trobaren Saül
1Par 10,9
de Gelboe. 9 E despullaren-los
1Par 10,9
-los e tolgueren lo cap a Saül
1Par 10,9
-lo ab ses armas en lur terra
1Par 10,9
per fer novelles a lurs ýdoles
1Par 10,10
de Saül en la casa de lur déu,
1Par 10,12
havien fet los filisteus a Saül, 12
1Par 10,12
-se tots los hòmens de l’host
1Par 10,12
hòmens de l’host e anaren allà,
1Par 10,12
e portaren-se lo cors de Saül
1Par 10,12
de Saül e los corsos de sos fills,
1Par 10,12
-los-se’n en Jabés, [*]
1Par 10,14
com demanà consell a fatilera, 14
1Par 10,14
per què nostre Senyor lo ocís,
1Par 11,1 a Daviu: –Vet que nós som tos ossos
1Par 11,2
tos ossos e te carn matexa, 2 [*]
1Par 11,2
e encare mentra que Saül era viu
1Par 11,2
tu eras aquell que feyes entrar
1Par 11,2
pastor del meu poble d’Israel
1Par 11,3
en Hebron devant nostre Senyor
1Par 11,5
E pres Daviu la devesa de Sion,
1Par 11,6
lo gebuzeu primerament sia cap
1Par 11,6
primerament Joab, fill de Siruià,
1Par 11,6
Joab, fill de Siruià, e fon fet cap
1Par 11,7
7 E habità Daviu en le devesa,
1Par 11,8
de Daviu tot entorn ço qui era pla,
1Par 11,9
9 On més anave, crexia en valor,
1Par 11,13
en lo camp qui era ple d’ordi,
1Par 11,14
poble fugí dels filisteus; 14 [*]
1Par 11,15
dels XXX al camp [*] de Adulan,
1Par 11,16 era atendada en lo pla de Rafim, 16
1Par 11,16
16 e Daviu fogí en la davesa,
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e sos infants. E adonchs los filisteus
e Melxisua e Benadab, fills de Saül. 3 E
e Benadab, fills de Saül. 3 E encruscà’s
e trobaren-lo aquells qui·l passaguían,
e trespace’n lo meu cors, cor si vanien
e posà le punta en son pits e lo pom en
e lo pom en terra, e lexà’s caure sobre
e lexà’s caure sobre ella. 5 E com son
e morí. 6 E morí Saül e tres fills seus e
e tres fills seus e tot son alberch
e tot son alberch ensemps foren morts. 7
e sos fills e que tota le host qui era ab
e que tota le host qui era ab ell era en
e fogiren. E vengueren los filisteus e
e habitaren en ellas. 8 E, com vench l’
e finida, vengueren los filisteus e
e despullaren los morts, e trobaren Saül e
e trobaren Saül e sos fills morts, qui
e sos fills morts, qui foren cayguts en lo
e tolgueren lo cap a Saül e trematerene tremateren-lo ab ses armas en lur
e sercaren-ne tota lur terra entorn per
e a lur poble. 10 E materen les armas de
e lo cap ficaren en le casa de Dagon. 11 E
e levaren-se tots los hòmens de l’host
e anaren allà, e portaren-se lo cors de
e portaren-se lo cors de Saül e los
e los corsos de sos fills, e portarene portaren-los-se’n en Jabés, [*] e
e dejunaren VII jorns. 13 E morí Saül per
e no requerí nostre Senyor, per què nostre
e girà lo regna a Daviu, fill de Ysayi.
e te carn matexa, 2 [*] e encare mentra
e encare mentra que Saül era viu e rey, tu
e rey, tu eras aquell que feyes entrar e
e axir Ysrael devant ell. E nostre Senyor,
e tu·n seràs senyor.” 3 E vengueren tots
e untaren-lo rey sobra d’Israel, segons
e féu-hi ciutat, apellada «ciutat de
e senyor de la host. E puyà primerament
e fon fet cap e senyor. 7 E habità Daviu
e senyor. 7 E habità Daviu en le devesa, e
e per ço fon apellada «ciutat de Daviu». 8
e Joab mantench les relíquies de la ciutat
e nostre Senyor Déu de Sabaot era ab ell.
e lo poble fugí dels filisteus; 14 [*] e
e salvà nostre Senyor de gran salvació lo
e la host dels filisteus era atendada en
e Daviu fogí en la davesa, e la host dels
e la host dels filisteus se cuytà e vench
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1Par 11,16
e la host dels filisteus se cuytà e vench en Batlem. 17 E desijà Daviu e
1Par 11,17 vench en Batlem. 17 E desijà Daviu e dix: –Qui·m darà a beura de la aygua
1Par 11,18
trencharen le host dels filisteus e portaren aygua del pou de la porta de
1Par 11,18
porta de Batlem, qui és al portal, e vengueren e portaren-ne a Daviu. E
1Par 11,18
qui és al portal, e vengueren e portaren-ne a Daviu. E Daviu no·n
1Par 11,18 a Daviu. E Daviu no·n volch beura, e sacrificà a nostre Senyor, 19 e dix: –No
1Par 11,19
e sacrificà a nostre Senyor, 19 e dix: –No plàcia a Déu que yo face
1Par 11,20 sua lança sobra CCC que matà-na, e ell era en compte dels tres pus
1Par 11,21
compte dels tres pus hondrats, 21 e aquells dos dels quals fon senyor, e
1Par 11,21
aquells dos dels quals fon senyor, e entre lo terç no poch venir. 22 E
1Par 11,22
de Johadà, homa valent d’armes e de grans fets, de Cabseel, farí los dos
1Par 11,22 los dos primers prínceps de Moab, e davallà [*]. 23 E matà lo agepcià, homa
1Par 11,23 homa de gran mesura de V colzes, e en le mà de l’egepcià era le lança a
1Par 11,23
tolch-li le sua lança matexa [*], e aucís-lo [*]. 24 Tot açò féu Benayà,
1Par 11,25
mas entrò el terç no hy vench, e mès-lo David sobra son oÿdor. 26 E los
1Par 11,26 armes éran: Azael, germà de Joab, e Alcanan, fill de son oncla, de Belom, 27
1Par 11,27 oncla, de Belom, 27 Semot arrorita e [*] lo ffalonita, 28 e Ysan, fill de
1Par 11,28
arrorita e [*] lo ffalonita, 28 e Ysan, fill de Yques racoytà, e Abízer
1Par 11,28
28 e Ysan, fill de Yques racoytà, e Abízer anthoyita, 29 [*] e Ylam acaytà,
1Par 11,29 racoytà, e Abízer anthoyita, 29 [*] e Ylam acaytà, 30 e Maraay nathofarita,
1Par 11,30 anthoyita, 29 [*] e Ylam acaytà, 30 e Maraay nathofarita, [*] 31 e Iray, fill
1Par 11,31
30 e Maraay nathofarita, [*] 31 e Iray, fill de Ribay, de Gabeà, dels
1Par 11,31
de Gabeà, dels fills de Bengemín, e Benayà. 32 [*] dels torrents de Gaas, e
1Par 11,32
32 [*] dels torrents de Gaas, e Ayel arabita e Esmanot lo bacurmen e
1Par 11,32
torrents de Gaas, e Ayel arabita e Esmanot lo bacurmen e Ababà de
1Par 11,32 Ayel arabita e Esmanot lo bacurmen e Ababà de Solabanta. 33 E los fills de
1Par 11,35
fill de Saý, lo arrarita 34 [*] 35 e Alifal, fill de Hus, 36 Afer lo macarita
1Par 11,36
fill de Hus, 36 Afer lo macarita e Achia lo falonita, 37 [*] e Naharay,
1Par 11,37
e Achia lo falonita, 37 [*] e Naharay, fill de Nasbay. 38 E Joel,
1Par 11,38 Nasbay. 38 E Joel, germà de Natà, e Amibaar, fill de Guerí, 39 e Sàllet lo
1Par 11,39
Natà, e Amibaar, fill de Guerí, 39 e Sàllet lo amonita, e Nafrayà, lo baró
1Par 11,39
de Guerí, 39 e Sàllet lo amonita, e Nafrayà, lo baró portador de les armes
1Par 11,40 armes de Joyà, fill de Asaxayà, 40 e Irahaà lo getí [*] 41 e Hories lo eteu,
1Par 11,41 Asaxayà, 40 e Irahaà lo getí [*] 41 e Hories lo eteu, e Sabaat, fill de
1Par 11,41
lo getí [*] 41 e Hories lo eteu, e Sabaat, fill de Aquilay; 42 e Adummà,
1Par 11,42
eteu, e Sabaat, fill de Aquilay; 42 e Adummà, fill de Sizà, lo robanita, cap
1Par 11,43
de Rubèn, sobra ell los XXX, 43 e Anan, fill de Mahachà, e Josafat lo
1Par 11,43 XXX, 43 e Anan, fill de Mahachà, e Josafat lo mitaneu 44 e Uisies lo
1Par 11,44 de Mahachà, e Josafat lo mitaneu 44 e Uisies lo estareu, e Samasihoel, fill de
1Par 11,44
lo mitaneu 44 e Uisies lo estareu, e Samasihoel, fill de Hothan lo arrorita,
1Par 11,45
fill de Hothan lo arrorita, 45 e Jadiel, fill de Simbrí, e Josà, germà de
1Par 11,45
45 e Jadiel, fill de Simbrí, e Josà, germà de Risí, 46 e Aliel, da
1Par 11,46
Simbrí, e Josà, germà de Risí, 46 e Aliel, da Manim, e Saribay e Josabà,
1Par 11,46
de Risí, 46 e Aliel, da Manim, e Saribay e Josabà, fills de Alnàal, e
1Par 11,46
46 e Aliel, da Manim, e Saribay e Josabà, fills de Alnàal, e Simà mohabita
1Par 11,46
Saribay e Josabà, fills de Alnàal, e Simà mohabita e Alial e Obet e Jahaziel
1Par 11,46
fills de Alnàal, e Simà mohabita e Alial e Obet e Jahaziel lo Mosbaythà.
1Par 11,46 de Alnàal, e Simà mohabita e Alial e Obet e Jahaziel lo Mosbaythà. 12,Tit
1Par 11,46
e Simà mohabita e Alial e Obet e Jahaziel lo Mosbaythà. 12,Tit Capítol
1Par 12,2
dels vasals valadors de geritans, 2 e trahents sagetes ab arch en le mà dreta,
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1Par 12,2
1Par 12,2
1Par 12,3
1Par 12,3
1Par 12,3
1Par 12,3
1Par 12,3
1Par 12,4
1Par 12,4
1Par 12,4
1Par 12,4
1Par 12,5
1Par 12,5
1Par 12,5
1Par 12,6
1Par 12,6
1Par 12,6
1Par 12,6
1Par 12,6
1Par 12,7
1Par 12,7
1Par 12,8
1Par 12,8
1Par 12,8
1Par 12,8
1Par 12,9
1Par 12,9
1Par 12,10
1Par 12,10
1Par 12,11
1Par 12,12
1Par 12,13
1Par 12,13
1Par 12,14
1Par 12,15
1Par 12,15
1Par 12,15
1Par 12,16
1Par 12,17
1Par 12,17
1Par 12,18
1Par 12,18
1Par 12,18
1Par 12,18
1Par 12,19
1Par 12,20
1Par 12,20
1Par 12,20
1Par 12,24
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sagetes ab arch en le mà dreta,
dreta, e ab l’esquerra les pedres
l’arch. Eren dels germans de Saül,
3 E lo cap d’ells era Achsiàtzar
e Joàs, fill de Samayà de Gabaà,
fill de Samayà de Gabaà, e Jassiel
Jassiel e Sàlati, fill de Esmanet;
e Sàlati, fill de Esmanet; e Brachà
Gabaon, qui era dels XXX vasalls,
e sobre los XXX era Geremies
los XXX era Geremies e Jahazel
era Geremies e Jahazel e Johanan
e Josabat de Gaderà, 5 Elusai
de Gaderà, 5 Elusai e Geremot
Gaderà, 5 Elusai e Geremot e Balay
e Balay e Sefaries lo errapita, 6
e Sefaries lo errapita, 6 e Alcanà
lo errapita, 6 e Alcanà e Gesies
6 e Alcanà e Gesies e Sariel
e Alcanà e Gesies e Sariel e Jàser
e Jàser e Labusan de Curaytans, 7
e Labusan de Curaytans, 7 e Johelà
Gad se apertaven ab David Amassat
hòmens d’armes, hòmens de batalla
e de host, aperellats ab lansa
e ascut, qui havían faç de lleó
cuyta. 9 E Ésser era lur cap primer
lur cap primer e Obadià lo segon
Obadià lo segon e Eliab lo terç 10
Eliab lo terç 10 e Masmanà lo quart
lo quart e Geremies lo quint 11
e Escay lo VI è, Eliel lo VII è 12
VII è 12 e Joanan lo VIII è [*] 13
lo VIII è [*] 13 e Gemies [*]
aquests lo pus poch és senyor de C
pessaren Jordà en lo primer mes
mes e era ple de totes parts,
féran fogir los amicarans a levant
E vengueren dels fills de Bengemín
17 E axí-los David a carrera
lo Déu de vostro pare ho vage
esperit vestí Masà, cap dels XXX,
dels XXX, e dix: –Amb tu, David,
fill de Jessè, pau, pau sia ab tu
ajuda, ton Déu. E David rabé-los
filisteus contra Saül a batalla,
hòmens de Menessè, ço és, Adamà
Menessè, ço és, Adamà e Jacebat [*]
ço és, Adamà e Jacebat [*] e Eliüd
24 Dels fills de Judà, portant scut
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e ab l’esquerra les pedres e les segetes
e les segetes ab l’arch. Eren dels
e de Bengemín. 3 E lo cap d’ells era
e Joàs, fill de Samayà de Gabaà, e Jassiel
e Jassiel e Sàlati, fill de Esmanet; e
e Sàlati, fill de Esmanet; e Brachà e Jehu
e Brachà e Jehu de Hanachot. 4 E Samaÿas
e Jehu de Hanachot. 4 E Samaÿas de Gabaon,
e sobre los XXX era Geremies e Jahazel e
e Jahazel e Johanan e Josabat de Gaderà, 5
e Johanan e Josabat de Gaderà, 5 Elusai e
e Josabat de Gaderà, 5 Elusai e Geremot e
e Geremot e Balay e Sefaries lo errapita,
e Balay e Sefaries lo errapita, 6 e Alcanà
e Sefaries lo errapita, 6 e Alcanà e
e Alcanà e Gesies e Sariel e Jàser e
e Gesies e Sariel e Jàser e Labusan de
e Sariel e Jàser e Labusan de Curaytans, 7
e Jàser e Labusan de Curaytans, 7 e Johelà
e Labusan de Curaytans, 7 e Johelà e
e Johelà e Salbadià, fill de Geraam de
e Salbadià, fill de Geraam de Gador. 8 Del
e Madabat, hòmens d’armes, hòmens de
e de host, aperellats ab lansa e ascut,
e ascut, qui havían faç de lleó e eren
e eren leugers com a cabirols sobre les
e Obadià lo segon e Eliab lo terç 10 e
e Eliab lo terç 10 e Masmanà lo quart e
e Masmanà lo quart e Geremies lo quint 11
e Geremies lo quint 11 e Escay lo VI è,
e Escay lo VI è, Eliel lo VII è 12 e
e Joanan lo VIII è [*] 13 e Gemies [*] e
e Gemies [*] e Mecanà lo VIIII è. 14 Tots
e Mecanà lo VIIII è. 14 Tots aquests són
e lo mayor de M ª. 15 Tots pessaren Jordà
e era ple de totes parts, e féran fogir
e féran fogir los amicarans a levant e a
e a ponent. 16 E vengueren dels fills de
e Judà entrò al Mefar, a David. 17 E axíe dix-los si eren venguts per pau ne per
e us prou. 18 L’esperit vestí Masà, cap
e dix: –Amb tu, David, e amb tu, fill de
e amb tu, fill de Jessè, pau, pau sia ab
e pau sia ab tos valadós, car nostre
e mès-los al cap de faeltat. 19 E
e no los ajudà, cor ab consells dels caps
e Jacebat [*] e Eliüd e Selcay, cap dels
e Eliüd e Selcay, cap dels millenars del
e Selcay, cap dels millenars del trip de
e lansa, foren VI M ª e DCCC garnits e
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1Par 12,24
portant scut e lansa, foren VI M ª
1Par 12,24 lansa, foren VI M ª e DCCC garnits
1Par 12,27
de Leví foren [*] 27 [*] III M ª
1Par 12,29
de Saül, foren III M ª hòmens,
1Par 12,30 dels fills de Efraÿm foren XXII M ª
1Par 12,32
despux so que faria Ysrael,
1Par 12,32
e foren de lur trip caps dels CC,
1Par 12,34
34 Dels fills de Naptalim [*]
1Par 12,34
[*] †e ach tres al es† ab escut
1Par 12,37 equells de part de Jordà, de Rubèn
1Par 12,37 de part de Jordà, de Rubèn e de Gad
1Par 12,37 de Manassè, portant armes de host
1Par 12,38 Tots aquests eren hòmens d’armes
1Par 12,38
eren hòmens d’armes e de guerra
1Par 12,38 e de guerra e hòmens bé aperellats
1Par 12,38
bé aperellats e ab cor complit,
1Par 12,39 E stegueren aquí tres dies menyant
1Par 12,40
qui eren prop, axí com Isachar
1Par 12,40
prop, axí com Isachar e Zabulon
1Par 12,40 Nabtalim, hi aportaven pa amb àzens
1Par 12,40 aportaven pa amb àzens e ab camells
1Par 12,40 pa amb àzens e ab camells e ab muls
1Par 12,40
e ab camells e ab muls e ab bous,
1Par 12,40
e ab bous, e ab vianda de farina
1Par 12,40
e ab vianda de farina e panses
1Par 12,40
vianda de farina e panses e figues
1Par 12,40
de farina e panses e figues e vi
1Par 12,40
farina e panses e figues e vi e oli
1Par 12,40
e panses e figues e vi e oli e bous
1Par 13,1
David ab los prínceps dels milenàs
1Par 13,1
dels milenàs e dels sentanàs
1Par 13,2
e ab tots los grans senyors, 2
1Par 13,2
ni a vosaltres par bo, trematam
1Par 13,2
per totes les terres de Israel,
1Par 13,2
e ab ells sien tots los sacerdots
1Par 13,6
de Cariaciarim. 6 E puyà David
1Par 13,7
de la casa de Benadab, on era Asaà
1Par 13,8
qui manaren le vadella. 8 E David
1Par 13,8 devant nostre Senyor ab gran poder
1Par 13,8
Senyor ab gran poder e ab cants
1Par 13,8
gran poder e ab cants e ab fitoles
1Par 13,8
e ab cants e ab fitoles e ab tabals
1Par 13,8
fitoles e ab tabals e ab temborets
1Par 13,8
tabals e ab temborets e ab cembes
1Par 13,9 9 E vengueren entrò a Geneniquidem,
1Par 13,9
Asaà alçà ça mà per pendra l’arque
1Par 13,9
no caygués, cor la vadella allenegà
1Par 13,10 de nostre Senyor vench contra Asaà
1Par 13,10
ço com mès ça mà sobra le arque;
1Par 13,11 com nostre Senyor havia mort Asaà,
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e DCCC garnits e aparallats a host. 25 E
e aparallats a host. 25 E dels fills de
e DCC. 28 E Sadoch, qui era fadrí vasall
e encare foren més, sinó que guardaven la
e DCCC vasalls de host, hòmens de fama de
e foren de lur trip caps dels CC, e ab
e ab ells tots lurs germans. 33 E de
†e ach tres al es† ab escut e lança,
e lança, XXXVII M ª. 35 E dels fills de
e de Gad e del mig trip de Manassè,
e del mig trip de Manassè, portant armes
e de batalla, hòmens bons C XX M ª. 38
e de guerra e hòmens bé aperellats e ab
e hòmens bé aperellats e ab cor complit, e
e ab cor complit, e vengueren en Hebron
e vengueren en Hebron per fer regnar David
e bavent, cor lurs germans los ho havien
e Zabulon e Nabtalim, hi aportaven pa amb
e Nabtalim, hi aportaven pa amb àzens e ab
e ab camells e ab muls e ab bous, e ab
e ab muls e ab bous, e ab vianda de farina
e ab bous, e ab vianda de farina e panses
e ab vianda de farina e panses e figues e
e panses e figues e vi e oli e bous e
e figues e vi e oli e bous e moltons en
e vi e oli e bous e moltons en gran
e oli e bous e moltons en gran multitut,
e bous e moltons en gran multitut, car
e moltons en gran multitut, car alagria
e dels sentanàs e ab tots los grans
e ab tots los grans senyors, 2 e dix David
e dix David a tota la universitat de
e enviem per nostros germans qui són
e ab ells sien tots los sacerdots e tots
e tots los levitans, qui són en las
e tot Ysrael de Beleat a Cariaciharim, qui
e Achià, qui manaren le vadella. 8 E David
e tot Ysrael juguaven devant nostre Senyor
e ab cants e ab fitoles e ab tabals e ab
e ab fitoles e ab tabals e ab temborets e
e ab tabals e ab temborets e ab cembes e
e ab temborets e ab cembes e ab trompes. 9
e ab cembes e ab trompes. 9 E vengueren
e ab trompes. 9 E vengueren entrò a
e Asaà alçà ça mà per pendra l’arque e
e ratenir-le, que no caygués, cor la
e moch-se. 10 Per açò le ira de nostre
e matà-lo, per ço com mès ça mà sobra le
e morí aquí devant Déu. 11 E fou irat
e apellà aquell loch «Fares Asaà» entrò en
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la racullí ab si en la sua ciutat,
[*] 14 [*] per tres mesos,
Senyor la casa de Obedebedom,
rey de Assur, sos misatges a David,
misatges a David, e fusta de sedra
David més mullers en Gerusalem,
en Gerusalem, e engendrà més fills
4 los quals havían nom axí: Sannà
quals havían nom axí: Sannà e Sabal
nom axí: Sannà e Sabal e Vetan
Sannà e Sabal e Vetan e Salamó 5
e Sabal e Vetan e Salamó 5 e Ibear
Vetan e Salamó 5 e Ibear e Helisua
5 e Ibear e Helisua e Elifale 6
Ibear e Helisua e Elifale 6 e Noga
Helisua e Elifale 6 e Noga e Nófet
Elifale 6 e Noga e Nófet e Jasia 7
e Noga e Nófet e Jasia 7 e Elizamà
Nófet e Jasia 7 e Elizamà e Beelidà
sobra Ysrael, ajustaren-se tots
tots e raquariren David a batalla
9 E los filisteus vengueren
te mà. 11 E puyaren en Baylfarazim,
en Baylfarazim, e anà-hy David
filisteus lexaren aquí lurs déus
e David manà que hom los cremàs,
E David demanà [*] a nostro Senyor,
e Déu dix-li: –Puge derrera ells
ells e fé-los le volta desús,
com li havia manat nostre Senyor,
e farí la host dels filisteus
la fama de David per totes terres,
a nostre Senyor en le sua ciutat,
e bastí loch a le arque de Déu,
Senyor que aportacen la arqua
4 E ajustà David los fills de Aaron
los levitans. 5 Dels fills de Caat,
de Caat, e Uriel era lur príncep,
C XXV. 6 Dels fills de Merarí
Asayà [*] 7 [*] era lur príncep [*]
9 [*] era príncep Eliel [*] 10 [*]
C XII. 11 E David apellà Sadoch
apellà Sadoch e Abiatà, sacerdots,
sacerdots, e los levitans Oriel
e los levitans Oriel e Asayà
e los levitans Oriel e Asayà e Joel
Oriel e Asayà e Joel e Samaÿas
e Asayà e Joel e Samaÿas e Elí
dels levitans, santificats-vos,
santificats-vos, e vostros fills
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e féu-le pozar en la casa de Obedebedom
e benaý nostre Senyor la casa de
e tot ço que hy havia. 14,Tit Capítol
e fusta de sedra e mestres [*] per a
e mestres [*] per a bestir le casa. 2 E
e engendrà més fills e filles, 4 los quals
e filles, 4 los quals havían nom axí:
e Sabal e Vetan e Salamó 5 e Ibear e
e Vetan e Salamó 5 e Ibear e Helisua e
e Salamó 5 e Ibear e Helisua e Elifale 6 e
e Ibear e Helisua e Elifale 6 e Noga e
e Helisua e Elifale 6 e Noga e Nófet e
e Elifale 6 e Noga e Nófet e Jasia 7 e
e Noga e Nófet e Jasia 7 e Elizamà e
e Nófet e Jasia 7 e Elizamà e Beelidà e
e Jasia 7 e Elizamà e Beelidà e Elfàlet. 8
e Elizamà e Beelidà e Elfàlet. 8 E, com
e Beelidà e Elfàlet. 8 E, com hagueren oït
e Elfàlet. 8 E, com hagueren oït los
e raquariren David a batalla e, com David
e, com David ho sabé, axí a ells a l’
e atendaren-se en lo pla de Rafaÿm. 10 E
e anà-hy David e farí-los. E dix:
e farí-los. E dix: –Esportellat ha
e David manà que hom los cremàs, e foren
e foren cremats. 13 Encara altra vegada
e Déu dix-li: –Puge derrera ells e fée fé-los le volta desús, e vendràs
e vendràs contra Bataÿm. 15 E, com oyràs
e farí la host dels filisteus e perseguíe perseguí-la de Gabaon entrò a Gatza.
e nostre Senyor donà la sua por per totes
e bastí loch a le arque de Déu, e atendà
e atendà allí tenda. 2 E adonchs dix David
e que la servicen per tostemps. 3 E féu
e los levitans. 5 Dels fills de Caat, e
e Uriel era lur príncep, e sos germans, C
e sos germans, C XXV. 6 Dels fills de
e Asayà [*] 7 [*] era lur príncep [*] e
e sos germans eren C XXX. 8 E dels fills
e sos germans C XII. 11 E David apellà
e Abiatà, sacerdots, e los levitans Oriel
e los levitans Oriel e Asayà e Joel e
e Asayà e Joel e Samaÿas e Elí e Aminadab.
e Joel e Samaÿas e Elí e Aminadab. 12 E
e Samaÿas e Elí e Aminadab. 12 E dixe Elí e Aminadab. 12 E dix-los: –Vós
e Aminadab. 12 E dix-los: –Vós sots los
e vostros fills e vostros germans, e
e vostros germans, e puyats l’arque de
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1Par 15,12
e vostros fills e vostros germans,
1Par 15,15
de nostro Senyor Déu d’Israel, 15
1Par 15,16
que fecen star [*] ab himnes
1Par 15,16 fecen star [*] ab himnes e ab cants
1Par 15,16
ab himnes e ab cants e ab tabals
1Par 15,16 e ab cants e ab tabals e ab trompes
1Par 15,18
levitans Emà, fill de Johel [*] 18
1Par 15,18
de Johel [*] 18 e sos germans [*]
1Par 15,18
[*] 18 e sos germans [*] e Jacsael
1Par 15,18
germans [*] e Jacsael e Sanitamot
1Par 15,18 [*] e Jacsael e Sanitamot e Jachael
1Par 15,18
e Sanitamot e Jachael e Gomir
1Par 15,18 Sanitamot e Jachael e Gomir e Aliab
1Par 15,18 e Jachael e Gomir e Aliab e Benaÿas
1Par 15,18 Gomir e Aliab e Benaÿas e Mahasias
1Par 15,18 e Benaÿas e Mahasias e Macthazias
1Par 15,18
e Mahasias e Macthazias e Elifeu
1Par 15,18 e Macthazias e Elifeu e Machamos
1Par 15,18 e Elifeu e Machamos e Obededom
1Par 15,19 porters. 19 E los cantors eren Aman
1Par 15,19 19 E los cantors eren Aman e Asap
1Par 15,20 sembes d’aram per mils cantar, 20
1Par 15,20 aram per mils cantar, 20 e Zacaries
1Par 15,20
mils cantar, 20 e Zacaries e Asiel
1Par 15,20
20 e Zacaries e Asiel e Gumí
1Par 15,20
e Zacaries e Asiel e Gumí e Aliab
1Par 15,20
e Asiel e Gumí e Aliab e Mazia
1Par 15,21
sonaren tabals [*]. 21 E Mathaties
1Par 15,21 tabals [*]. 21 E Mathaties e Elifeu
1Par 15,21 21 E Mathaties e Elifeu e Macamas
1Par 15,21
e Elifeu e Macamas e Obededom
1Par 15,21 Elifeu e Macamas e Obededom e Jael
1Par 15,22
dels levitans, asayava, trompava
1Par 15,23
cor era discret. 23 E Baraxies
1Par 15,24
porters de la archa. 24 E Abanias
1Par 15,24 de la archa. 24 E Abanias e Josafat
1Par 15,24
24 E Abanias e Josafat e Notavael
1Par 15,24
e Josafat e Notavael e Massay
1Par 15,24 e Notavael e Massay e Zacaries [*]
1Par 15,24 devant l’archa de Déu ab trompes,
1Par 15,24 de Déu ab trompes, e Obedebedom
1Par 15,25
porters de la archa. 25 E David
1Par 15,25
25 E David e los pròmens d’Israel
1Par 15,26
de nostre Senyor Déu [*]. 26 [*]
1Par 15,26
26 [*] e sacrificaren VII moltons
1Par 15,27
abrigat ab un mantell de porpra,
1Par 15,27
levítichs, qui aportaven la archa,
1Par 15,28
faent-ho oir ab [*] tabals
1Par 15,29
de Saül, esguordà per le finestra
1Par 15,29
finestra e viu lo rey David saltant
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e puyats l’arque de nostre Senyor Déu de
e aportaren los dels levitans l’arqua de
e ab cants e ab tabals e ab trompes e ab
e ab tabals e ab trompes e ab sembes per
e ab trompes e ab sembes per alsar gran
e ab sembes per alsar gran veu per a donar
e sos germans [*] e Jacsael e Sanitamot e
e Jacsael e Sanitamot e Jachael e Gomir e
e Sanitamot e Jachael e Gomir e Aliab e
e Jachael e Gomir e Aliab e Benaÿas e
e Gomir e Aliab e Benaÿas e Mahasias e
e Aliab e Benaÿas e Mahasias e Macthazias
e Benaÿas e Mahasias e Macthazias e Elifeu
e Mahasias e Macthazias e Elifeu e
e Macthazias e Elifeu e Machamos e
e Elifeu e Machamos e Obededom e Johel.
e Machamos e Obededom e Johel. Aquests
e Obededom e Johel. Aquests tots eren
e Johel. Aquests tots eren porters. 19 E
e Asap e Athan ab sembes d’aram per mils
e Athan ab sembes d’aram per mils cantar,
e Zacaries e Asiel e Gumí e Aliab e Mazia
e Asiel e Gumí e Aliab e Mazia e Banaÿas.
e Gumí e Aliab e Mazia e Banaÿas. Tots
e Aliab e Mazia e Banaÿas. Tots aquests
e Mazia e Banaÿas. Tots aquests sonaren
e Banaÿas. Tots aquests sonaren tabals
e Elifeu e Macamas e Obededom e Jael e
e Macamas e Obededom e Jael e Azaries
e Obededom e Jael e Azaries cantaven ab
e Jael e Azaries cantaven ab òrguens en la
e Azaries cantaven ab òrguens en la octava
e amanave los altres, cor era discret. 23
e Canà, porters de la archa. 24 E Abanias
e Josafat e Notavael e Massay e Zacaries
e Notavael e Massay e Zacaries [*] e
e Massay e Zacaries [*] e Alètzar, qui
e Zacaries [*] e Alètzar, qui eren
e Alètzar, qui eren capallans, trompaven
e Obedebedom e Jayà eren capellans porters
e Jayà eren capellans porters de la archa.
e los pròmens d’Israel e los prínceps
e los prínceps dels millenars anaven
e sacrificaren VII moltons e VII merdans.
e VII merdans. 27 E David era abrigat ab
e tots los levítichs, qui aportaven la
e los cantors atrecí [*], sinó David, qui
e ab òrguens [*]. 29 E com l’archa [*] de
e viu lo rey David saltant e rient, e
e rient, e menyspresà-lo en son cor.
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1Par 15,29
1Par 16,1
1Par 16,1
1Par 16,2
1Par 16,3
1Par 16,3
1Par 16,5
1Par 16,5
1Par 16,5
1Par 16,5
1Par 16,5
1Par 16,5
1Par 16,6
1Par 16,7
1Par 16,8
1Par 16,8
1Par 16,9
1Par 16,9
1Par 16,10
1Par 16,10
1Par 16,11
1Par 16,11
1Par 16,12
1Par 16,14
1Par 16,15
1Par 16,19
1Par 16,21
1Par 16,24
1Par 16,25
1Par 16,25
1Par 16,26
1Par 16,27
1Par 16,27
1Par 16,28
1Par 16,29
1Par 16,30
1Par 16,31
1Par 16,31
1Par 16,32
1Par 16,34
1Par 16,35
1Par 16,35
1Par 16,35
1Par 16,36
1Par 16,37
1Par 16,37
1Par 16,39
1Par 16,41
1Par 16,41
1Par 16,41

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

e viu lo rey David saltant e rient,
portaren l’archa de nostre Senyor
que David li havia atendat,
de sacrificar los holocausts
ell banaý lo poble [*] 3
de pa a cascun, un tros de carn
Senyor. 5 E Asap era lur cap,
era lur cap, e Zacaries lo segon,
Zacaries lo segon, e Joel lo terç,
Joel lo terç, e Samarimot lo quart,
quint [*] ab esturments de tabals
esturments de tabals e d’òrguens,
e Asap ab sembes. 6 E Banaÿas
Senyor a cantar per mà de Asap
dient: 8 «Confessats nostre Senyor,
Senyor, e apellats lo seu nom
les sues obres. 9 Cantats al Senyor
9 Cantats al Senyor e salmayats
E loats lo nom de la sua santadat,
la sua santadat, e alegrats-vos
Senyor. 11 Requerits nostre Senyor
nostre Senyor e sa virtut,
12 remembrats les sues maravellas
sos elets. 14 Ell és nostre Senyor
’s tostemps en lo segle [*]
19 Que dabans éreu de poch nombra
no sofarí que negun hom vos nogués
a les gents le sua glòria,
25 cor gran és nostre Senyor,
gran és nostre Senyor, e molt loat,
tots los déus 26 de les [*] ídoles,
Senyor ha fets los cels. 27 Glòria
e balleza és devant ell, santadat
donats a nostre Senyor glòria
del seu nom, portats presents
devant la sua faç tota la terra,
no·s mou. 31 Alégran-se los cels
los cels e sbalaesque’s la terra
la mar [*], alegran-se los camps,
a nostre Senyor, cor és bo
-nos Déu de la nostra salvació
la nostra salvació e ajusta-nos
per loar lo nom de la tua santadat
digueren tot lo poble «Amén, amén,
del testament de nostre Senyor,
Senyor, e lexà aquella a Asap
portés. [*] 39 E Sadoch sacerdot
la qual manà a Ysrael. 41 [*] Eman
manà a Ysrael. 41 [*] Eman e Gedità
qui eren asenyalats per lur nom,

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e menyspresà-lo en son cor. 16,Tit
e feren-le estar dins lo tabernaccla que
e sacrificaren holocausts [*] devant Déu.
e los sacrificis pasificables, ell banaý
e partí a tothom de Ysrael, de l’hom
e una ampolla de vi. 4 E mès devant l’
e Zacaries lo segon, e Joel lo terç, e
e Joel lo terç, e Samarimot lo quart, e
e Samarimot lo quart, e Johel lo quint [*]
e Johel lo quint [*] ab esturments de
e d’òrguens, e Asap ab sembes. 6 E
e Asap ab sembes. 6 E Banaÿas e Jasiel,
e Jasiel, capellans ab trompes, tots
e de sos germans aquests salms dient: 8
e apellats lo seu nom e fets a saber a les
e fets a saber a les gents les sues obres.
e salmayats e alegrats-vos per totes les
e alegrats-vos per totes les sues
e alegrats-vos e alégran-se los
e alégran-se los pobles, lo cor dels
e sa virtut, e quarits la sua [*] sovint,
e quarits la sua [*] sovint, 12 remembrats
e los juýs de la sua buca. 13 Sament de
e nostro Déu, per tota la terra són los
e açò que ha manat en M ª generacions, 16
e ten pochs que paríets palagrins, 20
e corregí per los reys: 22 “No toquets los
e a tots los pobles les sues maravellas,
e molt loat, e molt terribla sobra tots
e molt terribla sobra tots los déus 26 de
e nostre Senyor ha fets los cels. 27
e balleza és devant ell, santadat e
e magnifisència és lo seu loch. 28 Donats
e honor, 29 donats a nostre Senyor la
e venits als seus palaus, adorats nostro
e †comogam† lo món qui no·s mou. 31
e sbalaesque’s la terra e diguen [*] les
e diguen [*] les gents que nostre Senyor
e tot ço qu·hi és. 33 Adonchs cantaran
e enpertostemps és la sua misericòrdia. 35
e ajusta-nos e estorç-nos de les
e estorç-nos de les gents, per loar lo
e per loar tu en la tua laor. 36 Benaÿts
e laor a nostre Senyor». 37 E com ell hach
e lexà aquella a Asap e sos germans per
e sos germans per servir aquella, sovenyr
e sos germans capallans ordonats, devant
e Gedità e als altres triats, qui eren
e als altres triats, qui eren asenyalats
e per loar a nostra Senyor, car tostemps

131

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 16,42
és la sua glòria. 42 E Haman
1Par 16,42
e Gedità havien ab ells trompes
1Par 16,42 trompes e sembes per fer son a oir
1Par 16,43
’n lo poble, cascú en son alberch,
1Par 17,1
yo sech en casa coberta de sedra
1Par 17,4
en Athan profeta dient: 4 –Vé
1Par 17,5
de vuy; són estat de tenda en tenda
1Par 17,9
Israel. 8 [*] 9 E rasinglar-l’he
1Par 17,9
-l’he e posaré en si matex,
1Par 17,10 E humiliaré tots los teus anamichs,
1Par 17,11
aprés tu, qui serà de tos fills,
1Par 17,13
13 E yo los saré pare
1Par 17,13
saré pare e ells seran a mi fills,
1Par 17,14
E fer-l’he estar en mon alberch
1Par 17,15
15 Totes aquestes paraules
1Par 17,16 Nathan a David. 16 E vench David
1Par 17,16
e estech davant nostre Senyor,
1Par 17,17
sobra le casa de ton serf de luyn
1Par 17,21
com tu ést anat per rembra lo teu,
1Par 17,21 e per metra lo teu nom en nobleses
1Par 17,23
que has parlada sobra lo teu serf
1Par 17,23 lo seu alberch [*] perdurablament,
1Par 17,24
axí com has dit. 24 E sia cregut
1Par 17,24
Déu Sabaot, Déu és stat d’Israel”,
1Par 17,27
ton serf aquest bé, 27 cor tu ést
1Par 17,27 volguda banayr la casa de ton serf,
1Par 18,1
aprés açò farí David los filisteus
1Par 18,1
David los filisteus e humilià’ls
1Par 18,1
e humilià’ls e pres Gatza
1Par 18,2
mà dels filisteus. 2 E farí Moab,
1Par 18,3
per metra cama en lo flum Jordà
1Par 18,4
4 E tolch-li David CCC carretas
1Par 18,4
CCC carretas e VII M ª cavallers
1Par 18,4
VII M ª cavallers e XX M ª pahons,
1Par 18,5 per ajudar Adaratzey, rey de Sabaà,
1Par 18,6
6 E fou subjugat Aram a David
1Par 18,7
que havien los serfs de Adoràtzer
1Par 18,8 en Jerusalem. 8 E David pres Macaat
1Par 18,9 rey de Emat, que David havia farida
1Par 18,10
fill al rey David per demanar pau
1Par 18,10
per demanar pau e que·l saludàs
1Par 18,10
E encara li tremès vaxella d’aur
1Par 18,10
tremès vaxella d’aur e d’argent
1Par 18,11
11 E David pres aquesta vaxella
1Par 18,11
a nostre Senyor ab l’argent
1Par 18,11
portà de totes les gents de Edom
1Par 18,11
les gents de Edom e de Moab [*]
1Par 18,11 Edom e de Moab [*] e dels filisteus
1Par 18,12
farí Edom en la vall de la Sal,
1Par 18,13 hòmens. 13 E †en Basaces† en Edom
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e Gedità havien ab ells trompes e sembes
e sembes per fer son a oir e altres
e altres esturments per a cantar a Déu. E
e David retornà per benayr son alberch.
e l’archa de nostre Senyor està desots
e digues a David mon serf: “Diu nostre
e en tabernaccla. 6 Aytant com he anat ab
e posaré en si matex, e no s’estremirà
e no s’estremirà més, ne fills de falcia
e encara que·t denunciu que casa bastirà
e endresaré lur regna. 12 [*] entrò
e ells seran a mi fills, e le mia mà no·s
e le mia mà no·s levarà de sobra ell, axí
e mon regna enpertostemps. E la sua cadira
e tota aquesta visió que Déu dix a Nathan,
e estech davant nostre Senyor, e dix: –Qui
e dix: –Qui som yo, Senyor, ne qui és mon
e has-ma fet esperador sobra tots los
e per metra lo teu nom en nobleses e en
e en tamor, per gitar gent devant lo teu
e sobra lo seu alberch [*] perdurablament,
e fes axí com has dit. 24 E sia cregut e
e crescut lo teu nom enpertostemps dient:
e la casa de David, ton serf, sia
e has volguda banayr la casa de ton serf,
e que sia tostemps devant tu, cor tu,
e humilià’ls e pres Gatza e les suas
e pres Gatza e les suas viletes de la mà
e les suas viletes de la mà dels
e foren los moabites [*] donant dons per
e·n lo flum de Eufrates. 4 E tolch-li
e VII M ª cavallers e XX M ª pahons, e
e XX M ª pahons, e cremà David totes les
e cremà David totes les carretas, sinó C.
e David aucís-li XXII M ª hòmens. 6 E
e donà-li tribut. E salvà nostre Senyor
e aportaren-les en Jerusalem. 8 E David
e Macur, ciutats de Adoràtzer, on havia
e consumada tota la host de Adorròer, rey
e que·l saludàs e que li fes gràcias, com
e que li fes gràcias, com havia ferit
e d’argent e d’aram. 11 E David pres
e d’aram. 11 E David pres aquesta vaxella
e santificà aquella a nostre Senyor ab l’
e ab l’aur que portà de totes les gents
e de Moab [*] e dels filisteus e de
e dels filisteus e de Amalech. 12 E Isay,
e de Amalech. 12 E Isay, fill de Siruià,
e baté XVIII M ª hòmens. 13 E †en Basaces†
e fo Edom serf de David. E salvà nostre
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1Par 18,14
anà. 14 E regnà sobra tot Ysrael,
1Par 18,14
E regnà sobra tot Ysrael, e féu juý
1Par 18,16
16 E Sadoch, fill d’Eitub,
1Par 19,1
morí Naàs, rey dels fills de Amon,
1Par 19,2
per aconortar-lo de son pare,
1Par 19,3
de conortar-ta de ton pare
1Par 19,3
venguts per açò, sinó per aspiar
1Par 19,3
açò, sinó per aspiar e per ensercar
1Par 19,4 pres Anum los missatgers de David,
1Par 19,4
de David, e ragué-los lo cap
1Par 19,4
de la barba entrò al mentó [*],
1Par 19,5
-los-ne. 5 E anaren-se’n
1Par 19,5
entrò que sia brotada vostra barba,
1Par 19,6
tramès, i els fills de Amon, letres
1Par 19,6
d’argent per soldayar Aram
1Par 19,6 argent per soldayar Aram e Naraymè
1Par 19,6 soldayar Aram e Naraymè e Doram
1Par 19,6 Aram e Naraymè e Doram e Mahacà,
1Par 19,6
que soldayacen de Sabbà carretes
1Par 19,7
7 E soldayaren XXXII M ª carretas
1Par 19,7
M ª carretas e lo rey de Maachà
1Par 19,7 de Maachà e son poble. E vengueren
1Par 19,7
Amon se ajustaren de lurs ciutats
1Par 19,9
9 E axiren-hi los fills d’Amon
1Par 19,10
Joab que la batalla li era davant
1Par 19,10
la batalla li era davant e darrera,
1Par 19,11
aparellats en contra Aram, 11
1Par 19,12
pus fort és Aram que yo, tu vina
1Par 19,12 és Aram que yo, tu vina e ajuda’m,
1Par 19,13
tu, yo t’ajudaré. 13 E sforce’t
1Par 19,13
’t e sforcem-nos per nostro poble
1Par 19,13
e per les ciutats del nostre Déu,
1Par 19,14
li plàcia. 14 E acostà’s Joab, ell
1Par 19,14
era ab ell, davant Aram a batalla,
1Par 19,15
aytanbé per mà de Abisay [*]
1Par 19,15
e vengueren-se’n en la ciutat,
1Par 19,16
misatgers a Aram ultra Jordà,
1Par 19,17
17 E açò fou denunciat a David,
1Par 19,17
a David, e ajustà tot Ysrael
1Par 19,17
e ajustà tot Ysrael e passà Jordà,
1Par 19,17
e passà Jordà, e vench a ells,
1Par 19,17
e aparellà’s David contra Aram
1Par 19,18 de aquells da Aram VII M ª carretes
1Par 19,18
VII M ª carretes e XL M ª pahons,
1Par 19,19 eren per Ysrael; féran pau ab David
1Par 20,1
Joab ajustà tot lo poder de la host
1Par 20,1
tot lo poder de la host e anà
1Par 20,1
dels fills d’Amon. E asetyà Rabà,
1Par 20,1
Rabà, e David estava en Jerusalem,
1Par 20,1
en Jerusalem, e Joab farí Rabà
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e féu juý e justícia a tot son pobla. 15 E
e justícia a tot son pobla. 15 E Johà,
e Aximàlech, fill de Abiatar, éran
e regnà son fill, lo qual havia nom Anum
e vangueren los misatgers de David en la
e diu que·t tramet aconortadors? Sàpies
e per ensercar e per regirar le terra tua.
e per regirar le terra tua. 4 E pres Anum
e ragué-los lo cap e la maytat de la
e la maytat de la barba entrò al mentó
e tremès-los-ne. 5 E anaren-se’n e
e denunciaren-ho a David. E David tremès
e despuxs vendrets. 6 E veren los fills d’
e bé M quintars d’argent per soldayar
e Naraymè e Doram e Mahacà, e encara que
e Doram e Mahacà, e encara que soldayacen
e Mahacà, e encara que soldayacen de Sabbà
e encara que soldayacen de Sabbà carretes
e cavallers. 7 E soldayaren XXXII M ª
e lo rey de Maachà e son poble. E
e son poble. E vengueren e posaren-se
e posaren-se davant Mahabà. E los fills
e astiguéran aparallats a batalla. 8 E com
e aparellaren-se a batalla a la porta de
e darrera, e alegí de tots los jóvens de
e alegí de tots los jóvens de Ysrael
e l’altra pobla donà a mà d’Isay contra
e ajuda’m, e si pus forts són los fills
e si pus forts són los fills d’Amon que
e sforcem-nos per nostro poble e per les
e per les ciutats del nostre Déu, e nostre
e nostre Senyor face ço que li plàcia. 14
e lo poble qui era ab ell, davant Aram a
e fogiren per ell. 15 E com los fills d’
e vengueren-se’n en la ciutat, e Joab
e Joab se’n tornà a le ciutat de
e a Safach, príncep de la host de
e ajustà tot Ysrael e passà Jordà, e vench
e passà Jordà, e vench a ells, e aparellà
e vench a ells, e aparellà’s David contra
e aparellà’s David contra Aram e combaté
e combaté’s ab ell. 18 E fugí Aram per
e XL M ª pahons, e fo-hi mort Sofach,
e fo-hi mort Sofach, príncep de la host.
e serviren-lo. E puxs no volgueren
e anà e destroví tota la terra dels fills
e destroví tota la terra dels fills d’
e David estava en Jerusalem, e Joab farí
e Joab farí Rabà e endarroquà-la. 2 E
e endarroquà-la. 2 E David pres la
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pres la corona del cap de lur rey
e trobà que pesava un quintar d’or
or e havia-hy pedres prasioses,
e fon sobra lo cap de David,
-ce’n lo pobla qui era en ella,
era en ella, e posà’s en Maguera,
Maguera, e en la padrera del ferra,
batalla en Gatza ab los filisteus
a Sipay, dels fills dels guaguants,
moltes batalles ab los filisteus,
6 E aprés hach més batalla en Get,
qui havia VI dits en cascuna mà
Aquest fon nat en Raffà. 7 [*]
Aquests foren nats de Rafà de Get,
Get, e caygueren en la mà de David
fet que Satanàs estech sobra Ysrael
lo poble. 2 E dix David a Joab
e als primers nats del poble: –[*]
Ysrael, de Berzabe entrò a Dan,
del rey era sobra Joab fort,
rey era sobra Joab fort, e axí Joab
axí Joab e anà comptar tot Ysrael,
tot Ysrael, e vench en Jerusalem, 5
dafanents d’armes [*] CCCC M ª
M ª e LXXXIII hòmens [*]. 6 E Leví
Benyamín no foren comtats ab ells,
esguordament de nostre Senyor Déu,
profeta de David, dient: 10 –Vé
dient: 10 –Vé e parla a David,
nostre Senyor mortaldat en Ysrael
E tramès Déu l’àngel en Jerusalem,
gebuzeu. 16 E alçà David sos ulls
nostra Senyor estant entre la terra
devers Jerusalem. E caygué Daviu
e los vells, vestits de cilicis
som aquell qui maní comtar lo pobla
pobla e yo són aquell qui he peccat
mà sobra [*] la casa de mon pare,
nom de Déu. 20 E regirà’s Aruau
E regirà’s Aruau e viu l’àngel,
[*]. 21 [*] E Aruau esguordà,
a Aruau: –Dóne’m lo loch de la era
dóna, per ço que sia estada pasada
23 E dix Aruau a David: –Prin-la
daré los meus bous a fer holocaust
de ço del teu a nostra Senyor
E bastí aquí altar a nostra Senyor
Senyor e puyà aquí holacausts
E apellà nostre Senyor
respòs ab foch qui davellà del cel
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e trobà que pesava un quintar d’or e
e havia-hy pedres prasioses, e fon sobra
e fon sobra lo cap de David, e trasch
e trasch moltes despulles de la ciutat. 3
e posà’s en Maguera, e en la padrera del
e en la padrera del ferra, e en Magerot. E
e en Magerot. E axí ho féu de totes les
e farí Sabatay de Husaray a Sipay, dels
e foren humiliats. 5 E aprés [*] moltes
e aquí ferí Alcanan, fill de Jahir, a
e aquí havia un hom de ultra masura qui
e VI en cascun peu, qui eren XXIIII dits.
e aucís-lo Jonathan, fill de Simechà,
e caygueren en la mà de David e en la mà
e en la mà de sos serfs. 21,Tit Capítol
e temtà David que comtàs lo poble. 2 E dix
e als primers nats del poble: –[*] e
e comptats Ysrael, de Berzabe entrò a Dan,
e portats-me lo comta, car saber-lo
e axí Joab e anà comptar tot Ysrael, e
e anà comptar tot Ysrael, e vench en
e vench en Jerusalem, 5 e donà a David lo
e donà a David lo nonbra del pobla. E
e LXXXIII hòmens [*]. 6 E Leví e Benyamín
e Benyamín no foren comtats ab ells, e fon
e fon asbalaÿt Joab per la paraula del
e farí Ysrael. 8 E dix David a nostro
e parla a David, e digues a ell açò: “Diu
e digues a ell açò: “Diu nostra Senyor que
e caygueren de Ysrael LXX M ª hòmens. 15 E
e destroví aquell [*]. [*] E l’àngel de
e viu l’àngel de nostra Senyor estant
e lo cel ab son coltell tret en se mà,
e los vells, vestits de cilicis e de sachs
e de sachs en terra sobra la faç. 17 E dix
e yo són aquell qui he peccat e he fet lo
e he fet lo mal. Mas aquestes ovellas, què
e no en aquest pobla per mortaldat. 18 E
e viu l’àngel, e quatra seus fills ab
e quatra seus fills ab ell, qui s’
e viu David la sua faç devers terra. 22 E
e bastiré altar a nostre Senyor, per lo
e estancada la mortaldat de sobra lo
e face’n lo meu senyor ço que li sia bo a
e les arades per lenya [*] al sacrifici;
e que·ls holocausts focen dabades. 25 E
e puyà aquí holacausts e sacreficis
e sacreficis pasificables. E apellà nostre
e respòs ab foch qui davellà del cel e
e cremà l’holocaust. 27 E dix nostro
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

que Moysès havia fet en lo desert,
serà le casa de Déu nostre Senyor,
a obs de les portes dels portals
Tot açò féu aparallar Daviu,
e aparellà molt aram sens nombra
molt aram sens nombra e sens pes, 4
sens nombra, cor los tirienchs
dix: –Mon fill Salamó és fadrí
–Mon fill Salamó és fadrí e tendra
la casa de nostre Senyor en nom
que morís. 6 E apellà [*] Salamó
un fill qui serà hom de repòs
d’ell, cor Salamó haurà nom. Pau
casa al meu nom, ell me serà fill
ell me serà fill e yo li saré pare,
mon fill, sia nostro Senyor ab tu,
Senyor ab tu, e saràs abundant
12 E don-te nostre Senyor seny
e discreció en regir sobra Ysrael
si guardes fer les sirmònies
a Moysès sobra Ysrael. E esforse’t
Ysrael. E esforse’t e conforte’t,
a nostro Senyor C M ª quintàs d’or
d’or e tres M ª quintars d’argent
tres M ª quintars d’argent e aram
d’argent e aram e ferra, sens pes
e ferra, sens pes e sens nombra,
sens pes e sens nombra, e fusta
e fusta e pedra t’he aparallada,
e encara tu hi afagiràs, 15
mestres sabents de obrar fusta
sabents de obrar fusta e picapedrés
hòmens savis en obrar, 16 d’argent
savis en obrar, 16 d’argent e aur
en obrar, 16 d’argent e aur e aram
e aram e ferra sens nombra. Leva
e ferra sens nombra. Leva e fes,
tots vostres anamichs tot entorn,
de la terra devant nostra Senyor
damanar a nostre Senyor Déu vostra,
nostre Senyor Déu vostra, e levats
de la amistança de nostra Senyor
Capítol XXIII 1 E David era ya vell
David era ya vell e sadoll de dies,
Salamó, son fill, sobra Ysrael, 2
ajustà tots los prínceps de Ysrael
prínceps de Ysrael e los sacerdots
los levites hom de XXX anys ensús,
M ª ordonats al servey da Déu,
e [*] jutges hi havia VI M ª, 5
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e [*] l’holocaust era en aquell temps en
e açò sia altar de l’holocaust de Ysrael.
e de les frontices. Tot açò féu aparallar
e aparellà molt aram sens nombra e sens
e sens pes, 4 e fusts de sedra sens
e fusts de sedra sens nombra, cor los
e sidonienchs havían aportada a David
e tendra e no sap entendra a bastir la
e no sap entendra a bastir la casa de
e en l’orda de Déu en totes les terres,
e manà-li que bastís la casa de nostre
e reposar-l’he de tots sos anamichs
e repòs donaré a tot Ysrael en sos dies.
e yo li saré pare, e endrassaré lo seu
e endrassaré lo seu regna en Ysrael
e saràs abundant e bastiràs la casa de
e bastiràs la casa de nostre Senyor ton
e discreció en regir sobra Ysrael e que
e que guarts le lig de nostre Senyor ton
e los judicis que comanà nostre Senyor a
e conforte’t, e no·t temes ne hages
e no·t temes ne hages pahor. 14 Vet que
e tres M ª quintars d’argent e aram e
e aram e ferra, sens pes e sens nombra, e
e ferra, sens pes e sens nombra, e fusta e
e sens nombra, e fusta e pedra t’he
e fusta e pedra t’he aparallada, e encara
e pedra t’he aparallada, e encara tu hi
e encara tu hi afagiràs, 15 e en tu són
e en tu són molts mestres sabents de obrar
e picapedrés e hòmens savis en obrar, 16
e hòmens savis en obrar, 16 d’argent e
e aur e aram e ferra sens nombra. Leva e
e aram e ferra sens nombra. Leva e fes, e
e ferra sens nombra. Leva e fes, e sia
e fes, e sia nostre Senyor ab tu. 17 E
e sia nostre Senyor ab tu. 17 E manà David
e donarà en la vostra mà los habitadors de
e devant lo seu pobla. 19 Ara donats lo
e levats e bastits lo santuari de nostre
e bastits lo santuari de nostre Senyor
e la vaxella del santuari de Déu en la
e sadoll de dies, e féu regnar Salamó, son
e féu regnar Salamó, son fill, sobra
e ajustà tots los prínceps de Ysrael e los
e los sacerdots e los levites. 3 E foren
e los levites. 3 E foren comtats tots los
e foren per nombra XXXVII M ª. 4 E havien
e [*] jutges hi havia VI M ª, 5 e porters
e porters IIII M ª, [*] 6 e David partí
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VI M ª, 5 e porters IIII M ª, [*] 6
per partides, ço és a saber: Garson
ço és a saber: Garson e Càat
7 E los fills de Garson: Laadar
de Laadar havie-hy per cap Johel,
havie-hy per cap Johel, e Secam
eren tres. 9 [*], ço és, Salamur
tres. 9 [*], ço és, Salamur e Aziel
10 E los fills de Semeý foren Jóad
fills de Semeý foren Jóad e Sizà
de Semeý foren Jóad e Sizà e Gedús
de Semeý. 11 Jóad fon lo primer,
fon lo primer, e Sizà lo segon;
lo primer, e Sizà lo segon; e Gehús
e Barià no hagueren gayra infants,
fills de Cahat foren IIII: Abraam
de Cahat foren IIII: Abraam e Ysach
foren IIII: Abraam e Ysach e Ebrot
E los fills de Abraam foren Aaron
per a sacrificar al santuari, ell
[*]. 14 E Moysès, l’hom de Déu,
E los fills de Moysès foren Gerson
de Gerson foren apellats Asaabuel,
Asaabuel, e fon cap patró. 17 [*]
Ebron: Geries, qui fon cap patró,
fon cap patró, e Marias, lo segon,
lo segon, e Johazies, lo terç,
20 E los fills de Jusiel: Michà,
de Jusiel: Michà, e fo cap patró,
21 E los fills de Merarí: Maalí
E los fills de Maalí, Alaatzar
22 E Alaatzar [*] hach fills [*],
23 E los de Mussí foren [*] Moab
los de Mussí foren [*] Moab e Èder
dix nostre Senyor al seu pobla
era per mà dels fills de Aaron,
casa de Déu sobra les claustres [*]
del servey de la casa de Déu; 29
la sèmola del vespra al sacrifici,
e de les fogaces primes alizes,
primes alizes, e dels crespells,
e dels crespells, e de tota mesura
tota mesura e de tot canagement, 30
30 e de astar cascun matí
a orar [*] nostre Senyor Déu, 31
de nostre Senyor, los disaptes
disaptes e en los caps dels mesos
del tabernaccla del testament [*]
dels fills de Aron, lurs germans,
depertits. E eren aquests: Nadab
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e David partí los levites per partides, ço
e Càat e Merarí. 7 E los fills de Garson:
e Merarí. 7 E los fills de Garson: Laadar
e Semeý. 8 E los fills de Laadar haviee Secam e Joel, qui eren tres. 9 [*], ço
e Joel, qui eren tres. 9 [*], ço és,
e Aziel e Aran; tots aquests eren caps
e Aran; tots aquests eren caps patrons de
e Sizà e Gedús e Barià; aquests IIII foren
e Gedús e Barià; aquests IIII foren fills
e Barià; aquests IIII foren fills de
e Sizà lo segon; e Gehús e Barià no
e Gehús e Barià no hagueren gayra infants,
e Barià no hagueren gayra infants, e feren
e feren casa payroal de una part. 12 E los
e Ysach e Ebrot e Usiel. 13 E los fills de
e Ebrot e Usiel. 13 E los fills de Abraam
e Usiel. 13 E los fills de Abraam foren
e Moysès. E fon departit Aaron per a
e sos infants per a perfumar devant nostre
e sos fills foren aparellats en lo trip de
e Eliàtzer. 16 E los fills de Gerson foren
e fon cap patró. 17 [*] e no hagué més
e no hagué més fills. E los fills de
e Marias, lo segon, e Johazies, lo terç, e
e Johazies, lo terç, e Jahaman, lo quart.
e Jahaman, lo quart. 20 E los fills de
e fo cap patró, e Jaziès, lo segon. 21 E
e Jaziès, lo segon. 21 E los fills de
e Mussí. E los fills de Maalí, Alaatzar e
e Sis. 22 E Alaatzar [*] hach fills [*], e
e preseren los fills de Sis [*]. 23 E los
e Èder e Gerensot. 24 Aquests són los
e Gerensot. 24 Aquests són los fills de
e posarà en Jerusalem per tostemps 26 E no
e serviren la casa de Déu sobra les
e sobra lo mundament de tota la sagrestia
e del pa de l’aparellament, de la sèmola
e de les fogaces primes alizes, e dels
e dels crespells, e de tota mesura e de
e de tota mesura e de tot canagement, 30 e
e de tot canagement, 30 e de astar cascun
e de astar cascun matí e cascun vespra a
e cascun vespra a orar [*] nostre Senyor
e de tots los holocausts de nostre Senyor,
e en los caps dels mesos e de les
e de les solemnitats, per nombra axí com
e l’ofici dels fills de Aron, lurs
e lo servey de la casa de Déu. 24,Tit
e Abiüd e Alaatzar e Ytamar. 2 E moriren
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1Par 24,1
E eren aquests: Nadab e Abiüd e Alaatzar e Ytamar. 2 E moriren Nadab e
1Par 24,1
aquests: Nadab e Abiüd e Alaatzar e Ytamar. 2 E moriren Nadab e Abiüd devant
1Par 24,2
e Ytamar. 2 E moriren Nadab e Abiüd devant lur pare, menys d’infants,
1Par 24,2
devant lur pare, menys d’infants, e adonchs foren ordonats en capellans
1Par 24,2
foren ordonats en capellans Alatzar e Ytamar. 3 E aquests depertí David, e
1Par 24,3
Ytamar. 3 E aquests depertí David, e Sadoch, dels fills de Alaatzar, e
1Par 24,3
e Sadoch, dels fills de Alaatzar, e Aximàlech, e dels fills de Ytamar, fon
1Par 24,3
fills de Alaatzar, e Aximàlech, e dels fills de Ytamar, fon lur nombra en
1Par 24,4
[*] de les cases de lurs pares, e foren XVI. E dels fills de Ytamar no
1Par 24,5
[*] de Déu dels fills de Aleatzar e dels fills de Ythamar. 6 E escriví-los
1Par 24,6
del trip de Leví, devant lo rey e davant los prínceps e devant Sadoch, [*]
1Par 24,6
devant lo rey e davant los prínceps e devant Sadoch, [*] fill de Abiatar, per
1Par 24,6
de açò que pertenyia a Aleatzar e altra d’açò que pertenyia a Itamar e
1Par 24,6
altra d’açò que pertenyia a Itamar e aquestes coses pertenyens als fills d’
1Par 24,7
7 E axí la primera sort a Joraïp, e la segona a Jadeÿas, 8 e la terça a
1Par 24,8
a Joraïp, e la segona a Jadeÿas, 8 e la terça a Carim, e la quarta a Sehorim,
1Par 24,8
a Jadeÿas, 8 e la terça a Carim, e la quarta a Sehorim, 9 e la quinta a
1Par 24,9
a Carim, e la quarta a Sehorim, 9 e la quinta a Maletxies, e la sisena a
1Par 24,9
Sehorim, 9 e la quinta a Maletxies, e la sisena a Memamín, 10 e la VII e a
1Par 24,10
e la sisena a Memamín, 10 e la VII e a Achós, e la VIII ª a Abià, 11
1Par 24,10 a Memamín, 10 e la VII e a Achós, e la VIII ª a Abià, 11 e la VIIII º a
1Par 24,11
e a Achós, e la VIII ª a Abià, 11 e la VIIII º a Gesua, e la X ª a Zacaries,
1Par 24,11
a Abià, 11 e la VIIII º a Gesua, e la X ª a Zacaries, 12 e la XI ª a
1Par 24,12
a Gesua, e la X ª a Zacaries, 12 e la XI ª a Eliazip, a Zepxim, e la XII ª
1Par 24,12
12 e la XI ª a Eliazip, a Zepxim, e la XII ª a Hupà, 13 e la XIII ª a
1Par 24,13
a Zepxim, e la XII ª a Hupà, 13 e la XIII ª a Gesseab, e la XIIII a Bilgà,
1Par 24,13
a Hupà, 13 e la XIII ª a Gesseab, e la XIIII a Bilgà, 14 e la XV ª a Amor, e
1Par 24,14
a Gesseab, e la XIIII a Bilgà, 14 e la XV ª a Amor, e la XVI ª a Assir, 15 e
1Par 24,14 XIIII a Bilgà, 14 e la XV ª a Amor, e la XVI ª a Assir, 15 e la XVII ª a
1Par 24,15 XV ª a Amor, e la XVI ª a Assir, 15 e la XVII ª a Episés, e la XVIII ª a
1Par 24,15
a Assir, 15 e la XVII ª a Episés, e la XVIII ª a Paraýs, 16 e la XVIIII ª a
1Par 24,16
a Episés, e la XVIII ª a Paraýs, 16 e la XVIIII ª a Jasiel, e la XX ª a
1Par 24,16
Paraýs, 16 e la XVIIII ª a Jasiel, e la XX ª a Jaquim, 17 e la XXI a Gamuel,
1Par 24,17
a Jasiel, e la XX ª a Jaquim, 17 e la XXI a Gamuel, e la XXII ª a Dabies,
1Par 24,17
a Jaquim, 17 e la XXI a Gamuel, e la XXII ª a Dabies, 18 e la XXIII a
1Par 24,18 a Gamuel, e la XXII ª a Dabies, 18 e la XXIII a Macies. 19 Açò és lo nombra
1Par 24,20
romasos: fills de Abraam, Sabuel, e los fills de Gubael, Joaddies. 21 E
1Par 24,21 de Gubael, Joaddies. 21 E Rahabies e [*]: Jacies, lur cap. 22 E Ysachar,
1Par 24,22
22 E Ysachar, Salomir, [*] Jóat e Ebron. 23 E los fills de Ebron, Jaries
1Par 24,23
de Ebron, Jaries és lo primer nat, e Amaries, lo segon, e Jahaziel, lo terç,
1Par 24,23 lo primer nat, e Amaries, lo segon, e Jahaziel, lo terç, e Jamean, lo quart, e
1Par 24,23
lo segon, e Jahaziel, lo terç, e Jamean, lo quart, e Uziel [*]. 24 [*]
1Par 24,23
lo terç, e Jamean, lo quart, e Uziel [*]. 24 [*] Michà, e lo fill de
1Par 24,24
quart, e Uziel [*]. 24 [*] Michà, e lo fill de Michà, Samir, 25 e lo germà
1Par 24,25
e lo fill de Michà, Samir, 25 e lo germà de Michà, Jasies, e lo fill de
1Par 24,25
25 e lo germà de Michà, Jasies, e lo fill de Jasies és Zacaries. 26 E los
1Par 24,26
26 E los fills de Merarí, Maalí e Mussí, [*] Jahazies. 27 Foren fills de
1Par 24,27
27 Foren fills de [*] Sóam e Satur e Ibrí. 28 E los fills de Maalí
1Par 24,27
27 Foren fills de [*] Sóam e Satur e Ibrí. 28 E los fills de Maalí fon
1Par 24,30 30 E los fills de Mussí foren Maalí e Héder e Geremot. Aquests són los fills
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1Par 24,30 fills de Mussí foren Maalí e Héder
1Par 24,31 fills de Aaron, devant lo rey David
1Par 24,31 Aaron, devant lo rey David e Sadoch
1Par 24,31 lo rey David e Sadoch e Aximàlech
1Par 24,31
e los caps patrons dels capellans
1Par 25,1
de la host l’ofici de [*] Asap
1Par 25,1
la host l’ofici de [*] Asap e Aman
1Par 25,1
qui profetitzaven ab òrguens
1Par 25,1
ab òrguens e ab tabals
1Par 25,1
ab òrguens e ab tabals e ab sembes
1Par 25,2
2 Los fills de Asaf foren Jacur
1Par 25,2
fills de Asaf foren Jacur e Josep
1Par 25,2
foren Jacur e Josep e Nathananies
1Par 25,3
los fills de Getidum foren Gadalies
1Par 25,3
de Getidum foren Gadalies e Serí
1Par 25,3
foren Gadalies e Serí e Ysaÿes
1Par 25,3
Gadalies e Serí e Ysaÿes e Sabies
1Par 25,3
qui profetava ab òrguens per loar
1Par 25,4 4 E los fills de Aman foren Baquies
1Par 25,4 de Aman foren Baquies e Mathaties
1Par 25,4
foren Baquies e Mathaties e Uziel
1Par 25,4
e Mathaties e Uziel e Sabuel
1Par 25,4
e Uziel e Sabuel e Geramot
1Par 25,4 Uziel e Sabuel e Geramot e Amaanias
1Par 25,4
e Geramot e Amaanias e Ennam
1Par 25,4 Geramot e Amaanias e Ennam e Eleta
1Par 25,4 Amaanias e Ennam e Eleta e Gadulti
1Par 25,4 Ennam e Eleta e Gadulti e Romanati
1Par 25,4
Eleta e Gadulti e Romanati e Jèsser
1Par 25,4
e Romanati e Jèsser e Jesberasa
1Par 25,4
e Jèsser e Jesberasa e Malon
1Par 25,4
Jèsser e Jesberasa e Malon e Hatir
1Par 25,5
E donà Déu a Aman XIIII fills
1Par 25,6
aquests per mà de lur pare, Asaf
1Par 25,6
per mà de lur pare, Asaf e Getidum
1Par 25,6
cantar en la casa de Déu ab sembes
1Par 25,6
casa de Déu ab sembes e ab tabals
1Par 25,7
per cantar a nostre Senyor CC L
1Par 25,9
primera sort a Josep, fill de Asaf;
1Par 25,9 la segona a Gadalàs ab sos germans
1Par 25,9
ab sos germans e ab sos fills,
1Par 25,10
e ab sos fills, e foren XII; 10
1Par 25,10
XII; 10e la terça sort a Jatur
1Par 25,10
la terça sort a Jatur e a sos fills
1Par 25,10
e a sos fills e a sos germans,
1Par 25,11
e a sos germans, e foren XII; 11
1Par 25,11
11 e la quarta sort axí a Jasser
1Par 25,11
sort axí a Jasser e a sos fills
1Par 25,11
e a sos fills e a sos germans,
1Par 25,12
e a sos germans, e foren XII; 12
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e Geremot. Aquests són los fills dels
e Sadoch e Aximàlech e los caps patrons
e Aximàlech e los caps patrons dels
e los caps patrons dels capellans e dels
e dels levitans, lo cap patró en contra
e Aman e de Getidum, qui profetitzaven ab
e de Getidum, qui profetitzaven ab òrguens
e ab tabals e ab sembes e ab veus. Lur
e ab sembes e ab veus. Lur nombra, dels
e ab veus. Lur nombra, dels hòmens de obra
e Josep e Nathananies e Asserella [*] qui
e Nathananies e Asserella [*] qui
e Asserella [*] qui profetitzava per mà
e Serí e Ysaÿes e Sabies e Mataties, qui
e Ysaÿes e Sabies e Mataties, qui eren [*]
e Sabies e Mataties, qui eren [*] per mà
e Mataties, qui eren [*] per mà de lur
e banayr nostre Senyor. 4 E los fills de
e Mathaties e Uziel e Sabuel e Geramot e
e Uziel e Sabuel e Geramot e Amaanias e
e Sabuel e Geramot e Amaanias e Ennam e
e Geramot e Amaanias e Ennam e Eleta e
e Amaanias e Ennam e Eleta e Gadulti e
e Ennam e Eleta e Gadulti e Romanati e
e Eleta e Gadulti e Romanati e Jèsser e
e Gadulti e Romanati e Jèsser e Jesberasa
e Romanati e Jèsser e Jesberasa e Malon e
e Jèsser e Jesberasa e Malon e Hatir e
e Jesberasa e Malon e Hatir e Massot. 5
e Malon e Hatir e Massot. 5 Tots aquests
e Hatir e Massot. 5 Tots aquests foren
e Massot. 5 Tots aquests foren fills de
e tres filles. 6 Tots aquests per mà de
e Getidum e Aman, ab lo cantar en la casa
e Aman, ab lo cantar en la casa de Déu ab
e ab tabals e ab so d’òrguens en lo
e ab so d’òrguens en lo servey de la casa
e XXXVIII. 8 E gitaren sorts per demanar
e la segona a Gadalàs ab sos germans e ab
e ab sos fills, e foren XII; 10e la terça
e foren XII; 10e la terça sort a Jatur e a
e la terça sort a Jatur e a sos fills e a
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 11 e la
e foren XII; 11 e la quarta sort axí a
e la quarta sort axí a Jasser e a sos
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 12 e la
e foren XII; 12 e la sinquena sort axí a
e la sinquena sort axí a Mataties e a sos
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1Par 25,12
1Par 25,12
1Par 25,12
1Par 25,13
1Par 25,13
1Par 25,13
1Par 25,13
1Par 25,14
1Par 25,14
1Par 25,14
1Par 25,14
1Par 25,15
1Par 25,15
1Par 25,15
1Par 25,15
1Par 25,16
1Par 25,16
1Par 25,16
1Par 25,16
1Par 25,17
1Par 25,17
1Par 25,17
1Par 25,17
1Par 25,18
1Par 25,18
1Par 25,18
1Par 25,18
1Par 25,19
1Par 25,19
1Par 25,19
1Par 25,19
1Par 25,20
1Par 25,20
1Par 25,20
1Par 25,20
1Par 25,21
1Par 25,21
1Par 25,21
1Par 25,21
1Par 25,22
1Par 25,22
1Par 25,22
1Par 25,22
1Par 25,23
1Par 25,23
1Par 25,23
1Par 25,23
1Par 25,24
1Par 25,24
1Par 25,24

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

e la sinquena sort axí a Mataties
sort axí a Mataties e a sos fills
e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e foren XII; 13
XII; 13 e la VI ª axí a Baquies
la VI ª axí a Baquies e a sos fills
e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e foren XII; 14
14 e la VII ª sort axí an Agarella
sort axí an Agarella e a sos fills
e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e foren XII; 15
15 e la VIII ª sort axí a Ysaÿes
sort axí a Ysaÿes e a sos fills
e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e foren XII; 16
XII; 16 e la VIIII ª sort axí a [*]
sort axí a [*] e a sos fills
[*] e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e foren XII; 17
XII; 17 e la X ª sort axí a Samehí
X ª sort axí a Samehí e a sos fills
e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e foren XII; 18
18 e la XI ª sort axí a Atzarell
sort axí a Atzarell e a sos fills
e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e foren XII; 19
19 e la XII ª sort axí a Zebies
sort axí a Zebies e a sos fills
e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e foren XII; 20
20 e la XIII ª sort axí a Subaell
sort axí a Subaell e a sos fills
e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e foren XII; 21
21 e la XIIII ª sort axí a Mataties
sort axí a Mataties e a sos fills
e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e foren XII; 22
22 e la XV ª sort axí a Geremot
sort axí a Geremot e a sos fills
e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e foren XII; 23
23 e la XVI ª sort axí a Ananies
sort axí a Ananies e a sos fills
e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e eren XII; 24
24 e la XVII ª sort axí a Janaquesa
sort axí a Janaquesa e a sos fills
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e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 13 e la VI ª
e foren XII; 13 e la VI ª axí a Baquies e
e la VI ª axí a Baquies e a sos fills e a
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 14 e la VII
e foren XII; 14 e la VII ª sort axí an
e la VII ª sort axí an Agarella e a sos
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 15 e la VIII
e foren XII; 15 e la VIII ª sort axí a
e la VIII ª sort axí a Ysaÿes e a sos
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 16 e la
e foren XII; 16 e la VIIII ª sort axí a
e la VIIII ª sort axí a [*] e a sos fills
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 17 e la X ª
e foren XII; 17 e la X ª sort axí a Samehí
e la X ª sort axí a Samehí e a sos fills e
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 18 e la XI ª
e foren XII; 18 e la XI ª sort axí a
e la XI ª sort axí a Atzarell e a sos
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 19 e la XII
e foren XII; 19 e la XII ª sort axí a
e la XII ª sort axí a Zebies e a sos fills
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 20 e la XIII
e foren XII; 20 e la XIII ª sort axí a
e la XIII ª sort axí a Subaell e a sos
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 21 e la
e foren XII; 21 e la XIIII ª sort axí a
e la XIIII ª sort axí a Mataties e a sos
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 22 e la XV ª
e foren XII; 22 e la XV ª sort axí a
e la XV ª sort axí a Geremot e a sos fills
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 23 e la XVI
e foren XII; 23 e la XVI ª sort axí a
e la XVI ª sort axí a Ananies e a sos
e a sos fills e a sos germans, e eren XII;
e a sos germans, e eren XII; 24 e la XVII
e eren XII; 24 e la XVII ª sort axí a
e la XVII ª sort axí a Janaquesa e a sos
e a sos fills e a sos germans, e eren XII;
e a sos germans, e eren XII; 25 e la XVIII
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1Par 25,24
e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 25 e la XVIII ª sort axí a
1Par 25,25
e a sos germans, e eren XII; 25 e la XVIII ª sort axí a Ananià e a sos
1Par 25,25
25 e la XVIII ª sort axí a Ananià e a sos fills e a sos germans, e eren XII;
1Par 25,25
sort axí a Ananià e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 26 e la
1Par 25,25
e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 26 e la XVIIII ª sort axí a
1Par 25,26
e a sos germans, e eren XII; 26 e la XVIIII ª sort axí a Moŀlati e a sos
1Par 25,26
26 e la XVIIII ª sort axí a Moŀlati e a sos fills e a sos germans, e eren XII;
1Par 25,26
sort axí a Moŀlati e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 27 e la XX ª
1Par 25,26
e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 27 e la XX ª sort axí a Altha
1Par 25,27
e a sos germans, e eren XII; 27 e la XX ª sort axí a Altha e a sos fills e
1Par 25,27
XII; 27 e la XX ª sort axí a Altha e a sos fills e a sos germans, e eren XII;
1Par 25,27
XX ª sort axí a Altha e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 28 e la XXI ª
1Par 25,27
e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 28 e la XXI ª sort axí a Atir
1Par 25,28
e a sos germans, e eren XII; 28 e la XXI ª sort axí a Atir e a sos fills e
1Par 25,28
XII; 28 e la XXI ª sort axí a Atir e a sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,28
XXI ª sort axí a Atir e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 29 e la XXII
1Par 25,28
Atir e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 29 e la XXII ª sort axí a
1Par 25,29
e a sos germans, e foren XII; 29 e la XXII ª sort axí a Gidalti e a sos
1Par 25,29
29 e la XXII ª sort axí a Gidalti e a sos fills e a sos germans, e eren XII;
1Par 25,29
sort axí a Gidalti e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 30 e la XXIII
1Par 25,29
e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 30 e la XXIII sort axí a
1Par 25,30
e a sos germans, e eren XII; 30 e la XXIII sort axí a Naziot e a sos
1Par 25,30
30 e la XXIII sort axí a Naziot e a sos fills, e a sos germans, e eren
1Par 25,30
sort axí a Naziot e a sos fills, e a sos germans, e eren XII; 31 e la
1Par 25,30
e a sos fills, e a sos germans, e eren XII; 31 e la XXIIII sort axí a
1Par 25,31
e a sos germans, e eren XII; 31 e la XXIIII sort axí a Romamti e a sos
1Par 25,31
31 e la XXIIII sort axí a Romamti e a sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,31
sort axí a Romamti e a sos fills e a sos germans, e foren XII. 26,Tit
1Par 25,31
e a sos fills e a sos germans, e foren XII. 26,Tit Capítol XXVI 1E les
1Par 26,2 Masabonias fon primer nat Zacaries, e Jasiel lo segon, Zabadies lo terç,
1Par 26,4
fon Samaÿas son primer nat, e Jasabat lo segon, e Joseè lo terç, e
1Par 26,4
son primer nat, e Jasabat lo segon, e Joseè lo terç, e Sachar lo quart, e
1Par 26,4
Jasabat lo segon, e Joseè lo terç, e Sachar lo quart, e Natanael lo V è, 5 e
1Par 26,4
e Joseè lo terç, e Sachar lo quart, e Natanael lo V è, 5 e Amiel lo VI, e
1Par 26,5
lo quart, e Natanael lo V è, 5 e Amiel lo VI, e Zamar lo VII, e Papulcay
1Par 26,5
e Natanael lo V è, 5 e Amiel lo VI, e Zamar lo VII, e Papulcay lo VIII; cor
1Par 26,5
è, 5 e Amiel lo VI, e Zamar lo VII, e Papulcay lo VIII; cor Déu lo havia
1Par 26,7
ço com eren vasalls de host. 7 [*] e foren Eliüd e Samaquies. 8 [*] e lurs
1Par 26,7
de host. 7 [*] e foren Eliüd e Samaquies. 8 [*] e lurs fills e lurs
1Par 26,8
e foren Eliüd e Samaquies. 8 [*] e lurs fills e lurs germans tots foren
1Par 26,8
e Samaquies. 8 [*] e lurs fills e lurs germans tots foren hòmens de host
1Par 26,8
hòmens de host ab poder de servir, e eren LXII. 9 E los fills de Masalamies
1Par 26,9
lurs germans eren hòmens de host, e eren XVIII. 10 E los fills de Cussí,
1Par 26,10
per ço com no era lo primer nat e son pare féu-lo cap, 11 e Erlabies lo
1Par 26,11
nat e son pare féu-lo cap, 11 e Erlabies lo segon, e Nalabies lo terç, e
1Par 26,11
-lo cap, 11 e Erlabies lo segon, e Nalabies lo terç, e Zacaries lo quart;
1Par 26,11
lo segon, e Nalabies lo terç, e Zacaries lo quart; tots los fills e
1Par 26,11
e Zacaries lo quart; tots los fills e germans de Cussí eren XIII. 12 E
1Par 26,12
dels portés dels caps dels hòmens e dómeyas de prop lurs germans per servir
1Par 26,25
17-23 [*] 24 [*] 25 [*] Rahabies, e Geram d’equest, Sicrí de aquest [*]. 26
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1Par 26,26
Sicrí de aquest [*]. 26 Salomur e sos germans eren sobra los tresors dels
1Par 26,26 santuaris que santificava David [*] e los caps patrons dels prínceps, dels
1Par 26,26
dels prínceps, dels millenars e dels sentanars, e los prínceps de les
1Par 26,26
dels millenars e dels sentanars, e los prínceps de les hosts, 27 de les
1Par 26,27
de les hosts, 27 de les batallas e de les despulles, que santificaren per
1Par 26,28
açò que santificà Samuel profeta e Saül, fill de Sis, e Abner, fill de Ner,
1Par 26,28
Samuel profeta e Saül, fill de Sis, e Abner, fill de Ner, e Joal, fill de
1Par 26,28
fill de Sis, e Abner, fill de Ner, e Joal, fill de Siruià, tot açò qui era
1Par 26,28
santificat era en le mà de Salomir e de sos germans. 29 E de Isbat, e de
1Par 26,29
e de sos germans. 29 E de Isbat, e de Naamies e de sos fills, a la obra
1Par 26,29
29 E de Isbat, e de Naamies e de sos fills, a la obra defora sobra
1Par 26,29
a la obra defora sobra Ysrael, e los vagués e los jutges. 30 [*] Sabies e
1Par 26,29
defora sobra Ysrael, e los vagués e los jutges. 30 [*] Sabies e sos germans
1Par 26,30
vagués e los jutges. 30 [*] Sabies e sos germans [*], e eren M ª e DCC sobra
1Par 26,30
30 [*] Sabies e sos germans [*], e eren M ª e DCC sobra [*] Ysrael ultra
1Par 26,30
e sos germans [*], e eren M ª e DCC sobra [*] Ysrael ultra Jordà, devers
1Par 26,30
a tota obra de nostre Senyor e a servey del rey. 31 E de Habron era cap
1Par 26,31
per ses generacions payroals; e foren damanats en l’ayn XXXX de David e
1Par 26,31 damanats en l’ayn XXXX de David e foren trobats dels hòmens d’hosts en
1Par 26,32
Galaad. 32 [*] germans [*] II M ª e DCC caps patrons, e lo rey David féu1Par 26,32
[*] II M ª e DCC caps patrons, e lo rey David féu-los batlles sobra lo
1Par 26,32
los batlles sobra lo trip de Rubèn e sobre lo trip de Gad e sobra lo trip mig
1Par 26,32
de Rubèn e sobre lo trip de Gad e sobra lo trip mig de Manassè, en totes
1Par 26,32
en totes coses de nostre Senyor e·n la casa del rey. 27,Tit Capítol XXVII
1Par 27,1
de Ysrael per lurs caps patrons e los prínceps dels sentanars e dels
1Par 27,1
e los prínceps dels sentanars e dels millenars, e d’equells qui servien
1Par 27,1
dels sentanars e dels millenars, e d’equells qui servien lo rey en
1Par 27,1
diversos oficis, los quals entraven e axien de mes en mes en los mesos de l’
1Par 27,1
mes en mes en los mesos de l’ayn, e cascuna partida era de XXIIII M ª
1Par 27,4
del mes segon era Deday Atohera e se companya, e Mohelet era príncep e
1Par 27,4
era Deday Atohera e se companya, e Mohelet era príncep e guiador sobra la
1Par 27,4 se companya, e Mohelet era príncep e guiador sobra la companya, e eren XXIIII
1Par 27,4
e guiador sobra la companya, e eren XXIIII M hòmens. 5 E lo príncep de
1Par 27,5
fill de Johadà, lo [*] prevera, e en la sua companyia eren XXIIII M
1Par 27,6
és lo vasal dels XXX vasalls e sobra los XXX ell mès regidor Amsadab,
1Par 27,7
quarta fon Azael, germà de Joal, e Sabadies, son fill, aprés d’ell, e la
1Par 27,7
e Sabadies, son fill, aprés d’ell, e la companya [*]. 8 Del V mes era príncep
1Par 27,8
V mes era príncep Samut lo jeserà, e [*] companya [*]. 9 Del VI è mes era
1Par 27,9
Hirahà, fill de Hiqués, lo racorbà, e en la sua companyia eren XXIIII M ª
1Par 27,10
lo palonita, dels fills de Efraÿm, e en la sua companyia eren XXIIII M
1Par 27,11
Cursarí, del linatge de Sora, e en sa companyia eren XXIIII M hòmens. 12
1Par 27,12
amromita, del trip de Bengemín, e en sa companyia eren XXIIII M hòmens. 13
1Par 27,13
lo Natafar, del linatge de Gera, e en sa companyia eren XXIIII M hòmens. 14
1Par 27,14
de Piator, dels fills de Efraÿm, e en se companyia eren XXIIII M hòmens. 15
1Par 27,15
en lo XII è mes, fill de Entiel, e en se companyia eren XXIIII M hòmens. 16
1Par 27,16
sobra lo trip de Rubèn era regidor e cònsol [*] Safaries, fill de Mahachà; 17
1Par 27,17
[*] Safaries, fill de Mahachà; 17 e del trip de Leví, Ysaÿes, fill de
1Par 27,18
fill dells germans de David; e del trip de Isachar, Abrí, fill de
1Par 27,19
Isachar, Abrí, fill de Michael; 19 e del trip de Zabulon, Himaàs, fill de
1Par 27,19 de Zabulon, Himaàs, fill de Abadia; e del trip de Naptalim, Geremot, fill de
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1Par 27,20
Geremot, fill de Zariel; 20 e del trip de Efraÿm, Azaÿa, fill de
1Par 27,20
de Efraÿm, Azaÿa, fill de Azaes; e del mig trip de Menessè [*]; 21 [*] era
1Par 27,21
en Galaad, Ydó, fill de Zacaries; e del trip de Bengemín, Jahaziel, fill de
1Par 27,22
Jahaziel, fill de Abner; 22 e del trip de Dan, Azaries, fill de
1Par 27,24
lo fill de Saruià, comensà a contar e no esplagà, cor entratant fo ira de
1Par 27,24
ira de nostre Senyor contra Ysrael e no puyà lo nombra de les paraules dels
1Par 27,25
tresorer Assuàmiel, fill de Adiel, e sobra los tresors de fora, en les
1Par 27,25
fora, en les ciutats, en las viles e en los castells, Jonathan, fill de
1Par 27,26
los fahadors de la obra de fora e de lauró [*], 27 e sobra les vinyes era
1Par 27,27
la obra de fora e de lauró [*], 27 e sobra les vinyes era Semeý, fill de
1Par 27,27 vinyes era Semeý, fill de Ramman, e sobra los cellers del vi e de les vinyes
1Par 27,27 Ramman, e sobra los cellers del vi e de les vinyes era Sabdí lo sofonita. 28
1Par 27,28
lo sofonita. 28 E sobra los olivers e sobra los ullastres qui eren en les
1Par 27,28 eren en les Valls, era Balamon [*]; e sobra les botigues [*]. 29 [*] de la
1Par 27,29
la Planura era Ciratay lo sarnita; e sobra los bous de les valls era Safach,
1Par 27,32
rey David. 32 E [*] era conseller e hom discret e escrivà; [*] Jahel, fill
1Par 27,32
E [*] era conseller e hom discret e escrivà; [*] Jahel, fill de Assimon, era
1Par 27,33
era atrecí conseller del rey, e Elietar [*]. 34 E aprés d’ell era
1Par 28,1
David tots los prínceps de la host e los duchs dels trips, los primers nats
1Par 28,1 de les companyes qui servien lo rey e los prínceps dels millenars e dels
1Par 28,1
rey e los prínceps dels millenars e dels sentanars e los prínceps dels
1Par 28,1
dels millenars e dels sentanars e los prínceps dels mobles e del bestiar
1Par 28,1
e los prínceps dels mobles e del bestiar del rey e sos fills ab sos
1Par 28,1
dels mobles e del bestiar del rey e sos fills ab sos escuders e tots los
1Par 28,1
del rey e sos fills ab sos escuders e tots los vasalls de la host de
1Par 28,2
los hach ajustats, levà’s en peus e dix: –Oiats, mos germans e mon poble, yo
1Par 28,2 en peus e dix: –Oiats, mos germans e mon poble, yo havia proposat de bastir
1Par 28,2
la covinensa de nostre Senyor Déu e a scambell del peu de nostre Senyor. Ja
1Par 28,3
lo meu nom, car hom de batalla ést e sanch has escampada.” 4 »E nostre Senyor
1Par 28,4
cor Judà ha alagit per senyor e de la casa de Judà és mon para, e entre
1Par 28,4
e de la casa de Judà és mon para, e entre los fills de mon pare volch fer a
1Par 28,4
de mon pare volch fer a mi rey e regnar sobra Ysrael. 5 E de tots mos
1Par 28,6
ton fill, bastirà a mi casa e mes claustres, car yo he elet a ell per
1Par 28,6
car yo he elet a ell per fill e yo li saré pare. 7 E yo endressaré lo
1Par 28,7
esforsa de fer los meus manaments e los meus juýs axí com fa huy.” 8 »E ara,
1Par 28,8
»E ara, en presència de tot Ysrael e de tota la congregació de nostre Senyor
1Par 28,8
la congregació de nostre Senyor e·n [*] vos dich, que reguordets e que
1Par 28,8
e·n [*] vos dich, que reguordets e que fasats e requirats tots los
1Par 28,8
dich, que reguordets e que fasats e requirats tots los manaments de vostro
1Par 28,8
per ço que haratets la bona terra e la façats haratar a vostres fills aprés
1Par 28,9 Salamó reguonex lo Déu de ton pare e servex aquell de tot ton cor e de tota
1Par 28,9
pare e servex aquell de tot ton cor e de tota ta ànima volenterosament, cor
1Par 28,9
los coratges enserca nostre Senyor e tota consiència en totes cogitacions
1Par 28,9
E si ell serchas, trobar-l’has; e si ell lexas, lexar-t’ha per
1Par 28,10
li bestesquas casa al seu santuari, e esforce’t e fes-ho. 11 E donà David a
1Par 28,10
casa al seu santuari, e esforce’t e fes-ho. 11 E donà David a Salamó, son
1Par 28,11
son fill, la forma del palau e de ses casas e de ses sales e de les
1Par 28,11
la forma del palau e de ses casas e de ses sales e de les suas alguorfes e
1Par 28,11
palau e de ses casas e de ses sales e de les suas alguorfes e de les sues
1Par 28,11
ses sales e de les suas alguorfes e de les sues cambres dobles e la casa del
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1Par 28,11
e de les sues cambres dobles
1Par 28,12
palau de la casa de nostre Senyor
1Par 28,12
Senyor e de totes les cubertas
1Par 28,12
dels tresors de [*] nostre Senyor
1Par 28,13
13 E de les partides dels capellans
1Par 28,13
partides dels capellans e levitans
1Par 28,13 serveys de la casa de nostra Senyor
1Par 28,14
14 de cascun ofici d’or a pes
1Par 28,15
d’argent a pes de cascun ofici, 15
1Par 28,15
15 e lo pes del canalobra [*]
1Par 28,17
a obs de la taula [*] d’argent, 17
1Par 28,17
[*] d’argent, 17 e les candeles
1Par 28,17
[*] d’or [*] a pes de cascun bací,
1Par 28,18
d’argent a pes de cascun bací, 18
1Par 28,18
l’altar de perfum or esmerat a pes
1Par 28,18
e la forma [*] dels xerobins de or
1Par 28,20
a Salamó, son fill: –Esforce’t [*]
1Par 28,20
car nostre Senyor Déu és ab tu,
1Par 28,21
21 E vet les pertides dels preveres
1Par 28,21
E [*] en tota l’obra molt hom sert
1Par 28,21
savi per fer totes aquestes coses,
1Par 28,21
e encare has tots los prínceps
1Par 29,1
Senyor ha alet, ell és fadrí tendre
1Par 29,2
Senyor Déu or a les eynes de or
1Par 29,2
or e argent a les eynas d’argent
1Par 29,2
argent e aram a les eynas d’aram
1Par 29,2
aram e ferro a les eynes de ferro
1Par 29,2
ferro e fusts a les eynas da fusts
1Par 29,2
da fusts e pedres de carboncles
1Par 29,2
de carboncles e de encastament:
1Par 29,2
e de encastament: e safirs
1Par 29,2
e safirs e esmarachdes [*],
1Par 29,3 de marbra. 3 E encara he volgut més
1Par 29,3
de Déu, cor encara he tresor de or
1Par 29,4
tres mília quintars d’or de Ofir
1Par 29,4
parets de les cases de launes d’or
1Par 29,5
de launes d’or e d’argent. 5 [*]
1Par 29,5
aquell que no umple vuy le sua mà
1Par 29,6
los [*] prínceps dels millanars
1Par 29,6
dels millanars e dels sentanars
1Par 29,7 Déu [*], X mília drachmes d’argent
1Par 29,9 compliment donaren a nostre Senyor;
1Par 29,10
Senyor devant tota la multitud
1Par 29,10
d’Israel, nostro [*] en tostemps
1Par 29,11
11 A tu, Senyor, ést la granesa
1Par 29,11
ést la granesa e lo vasellatge
1Par 29,11
granesa e lo vasellatge e la laor
1Par 29,11
vasellatge e la laor e lo venciment
1Par 29,11
honor. Cor tot ço qui és en lo cel
1Par 29,11
en la terra, de tu, Senyor Déu, és,

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e la casa del cubertís. 12 E la forma de
e de totes les cubertas e cambres tot
e cambres tot entorn dels tresors de [*]
e dels santuaris. 13 E de les partides
e levitans e de tots los serveys de la
e de tots los serveys de la casa de nostra
e de tota la vaxella de la casa de nostre
e d’argent a pes de cascun ofici, 15 e lo
e lo pes del canalobra [*] e de ses
e de ses cresolas [*]. 16 E donà-li or a
e les candeles e los bacins [*] d’or [*]
e los bacins [*] d’or [*] a pes de cascun
e dels bacins d’argent a pes de cascun
e a l’altar de perfum or esmerat a pes e
e la forma [*] dels xerobins de or e de
e de lurs ales com s’estenien sobra l’
e fes açò, no·t temes ne hages pahor, car
e no·t derelinquirà ne·t lexarà entrò
e dels levitans, a tot l’ofici de la
e savi per fer totes aquestes coses, e
e encare has tots los prínceps e tot lo
e tot lo poble al teu comandament. 29,Tit
e la obra és de gran, cor no és de hom lo
e argent a les eynas d’argent e aram a
e aram a les eynas d’aram e ferro a les
e ferro a les eynes de ferro e fusts a les
e fusts a les eynas da fusts e pedres de
e pedres de carboncles e de encastament: e
e de encastament: e safirs e esmarachdes
e safirs e esmarachdes [*], e moltes
e esmarachdes [*], e moltes pedres de
e moltes pedres de marbra. 3 E encara he
e en voluntat en la casa de Déu, cor
e d’argent que donaré a la casa del meu
e VII mília quintars d’argent esmarat per
e d’argent. 5 [*] e aquellas d’argent
e aquellas d’argent per fer tota obra per
e aquella estena a nostre Senyor? 6
e dels sentanars e los prínceps de la obra
e los prínceps de la obra del rey 7 que
e [*] XVIII mília quintàs de [*] ferra. 8
e [*] David se alagrà de gran goig. 10 E
e dix: –Beneÿt sies tu, Senyor, Déu d’
e enpertostemps. 11 A tu, Senyor, ést la
e lo vasellatge e la laor e lo venciment e
e la laor e lo venciment e la honor. Cor
e lo venciment e la honor. Cor tot ço qui
e la honor. Cor tot ço qui és en lo cel e
e en la terra, de tu, Senyor Déu, és, e és
e és lo teu regna, e tu ést aquell qui
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1Par 29,11
Senyor Déu, és, e és lo teu regna,
1Par 29,12
tot príncep. 12 E la riquesa
1Par 29,12 la honor és en lo teu esguordament,
1Par 29,12 esguordament, e tu, Senyor, regnas
1Par 29,12
Senyor, regnas e regnaràs pertot,
1Par 29,12
e en la tua mà [*] és de esforsar
1Par 29,13
Déu nostre, nos confesam a tu
1Par 29,14
de vodar axí? Cor de tu és tot
1Par 29,15
15 Cor palagrins som devant tu
1Par 29,15
e axellats axí com nostros pares;
1Par 29,17
tu tries lo coratge dels dreturés
1Par 29,18 18 Senyor Déu meu, Déu de Abraam
1Par 29,18 Déu meu, Déu de Abraam e de Ysach
1Par 29,18
guordaren açò a la tua voluntat,
1Par 29,19 sencer de gordar los teus manaments
1Par 29,19
manaments e los teus testimonis
1Par 29,19
las tues custumes, de fer-ho tot
1Par 29,20
nostre Senyor, Déu de lurs pares,
1Par 29,20
de lurs pares, e enclinaren-se
1Par 29,20
-se e soplicaren nostre Senyor
1Par 29,21 l’endemà aprés aquell dia M braus
1Par 29,21
aquell dia M braus e M mardans
1Par 29,21
e M moltons ab lur abauratge,
1Par 29,22
molt a tot Israel. 22 E menyaren
1Par 29,22
en aquell dia ab gran alagria
1Par 29,22
E untaren-lo [*] a esser rey
1Par 29,23
son para, ab molta benanansa,
1Par 29,23
para, ab molta benanansa, e obaý
1Par 29,24
tot Ysrael. 24 E tots los prínceps
1Par 29,24
24 E tots los prínceps e vasals,
1Par 29,25
en alt Salamó a vista de tot Ysrael
1Par 29,28
[*]. 28 E morí en bona valleza
1Par 29,28
en bona valleza e sadoll de dies
1Par 29,28
e sadoll de dies e de riquesa
1Par 29,29
del rey David, les primeres
1Par 29,30
profeta [*]. 30 Ab son regisma
1Par 29,30 30 Ab son regisma e son vasellatge
1Par 29,30
accidents qui passaren sobra ell
1Par 29,30
passaren sobra ell e sobra Ysrael
1Par 29,30
Ysrael e sobra tots los regnes
Par Prol,1 esplenació del Vell Testament. Prol
Par Prol,6
libres dels Reys, ací són trobades.
1Par Prol,26
si ab aquestes tres varietats.
1Par Prol,52
de l’Avengeli, là on diu [*]:
1Par Prol,83 ho esprova en convent dels frares.
1Par 1,6
e Janan e Tubal e Musse e Tiram. 6
1Par 1,7
foren Samon e Adifat e Goarmà. 7
1Par 1,8
e los quireus e los radauras. 8
1Par 1,9
e los egipsians e Pur e Canaan. 9
1Par 1,9
e Belnà e Gabtà e Romà e Septacà.

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

e tu ést aquell qui axalces tot príncep.
e la honor és en lo teu esguordament, e
e tu, Senyor, regnas e regnaràs pertot, e
e regnaràs pertot, e en la tua mà [*] és
e en la tua mà [*] és de esforsar e da
e da axalzar a tots. 13 Ara, Senyor Déu
e loam lo nom de la tua laor. 14 E com qui
e de la tua mà havem donat. 15 Cor
e axellats axí com nostros pares; e a
e a forma de ombra són nostros dies en la
e dels teus alets. Yo amb la humilitat del
e de Ysach e de Ysrael, nostros pares,
e de Ysrael, nostros pares, guordaren açò
e aytals són les cogitacions del cor del
e los teus testimonis e las tues custumes,
e las tues custumes, de fer-ho tot e de
e de bastir lo palau que he endressat. 20
e enclinaren-se e soplicaren nostre
e soplicaren nostre Senyor e al rey. 21 E
e al rey. 21 E sacrificaren a nostre
e M mardans e M moltons ab lur abauratge,
e M moltons ab lur abauratge, e sacrificis
e sacrificis molt a tot Israel. 22 E
e bagueren devant nostre Senyor en aquell
e feren regnar altra veu Salamó, fill de
e Sadoch per capellà. 23 E sigué Salamó
e obaý e banaý a ell tot Ysrael. 24 E tots
e banaý a ell tot Ysrael. 24 E tots los
e vasals, e encara tots los fills del rey
e encara tots los fills del rey David [*]
e donà sobra ell honor de regna [*] yamés
e sadoll de dies e de riquesa e de honor.
e de riquesa e de honor. E regnà Salamó
e de honor. E regnà Salamó son fill en
e les derreres, són escrites en les
e son vasellatge e los accidents qui
e los accidents qui passaren sobra ell e
e sobra Ysrael e sobra tots los regnes e
e sobra tots los regnes e terres. Expl Ací
e terres. Expl Ací és acabat lo Primer
E és tal e ten gran que sens aquest, si
E moltes castions de l’Avengelis axí
E sertes Orígines no ten solament [*] de
«E veuran aquell [*] lo qual ull no ha
E ço que yo he enterpetrat Divré
E los fills de Gómer foren Samon e Adifat
E los fills de Janan foren Elizà e
E los fills de Cam foren Eús e los
E los de Chus foren Sabaà e Belnà e Gabtà
E los fills de Romà foren Sàbaa e Dadan.

144

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

1Par 1,10
de Romà foren Sàbaa e Dadan. 10 E Chus engendrà Nimereod, e aquest comensà
1Par 1,11
hom fort en terra de Agipta. 11 E d’ell isqueren los luhotrans e los
1Par 1,13
los felisteus e los captoreus. 13 E Canaan, Sidon, [*] fon primer nat, e los
1Par 1,17
ernadeus e los samaritans [*]. 17 E los fills de Sem foren Elam e Assur e
1Par 1,18
e Us e Hull e Gèter e Màzeg. 18 E Arsat engendrà Salla, e Salla engendrà
1Par 1,19
Salla, e Salla engendrà Éber. 19 E foren nats a Éber dos fills, lo nom de
1Par 1,20 e lo nom de son germà fon Jacam. 20 E Jacam engendrà Elmadat e Sàlef e Sarmanè
1Par 1,23
[*] 23 e Efir e Evilà e Jabab. E tots aquests foren fills de Jabal. 24 E
1Par 1,24
aquests foren fills de Jabal. 24 E los fills de Sàlef foren Sem, Arficiat,
1Par 1,28
26 Salech, Nachor, Tale 27 [*] 28 E los fills de Abraam foren Ysach e
1Par 1,32
Aquests foren fills de Ismael. 32 E los fills que engendrà Caturà, concupina
1Par 1,32
Jabes e Medan [*] e Bisbach e Sua. E Jaczan, foren Saba e Dedà. 33 [*] Tots
1Par 1,34 de Caturà, concupina de Abraam. 34 E Abraam engendrà Ysach. E los fills de
1Par 1,34
34 E Abraam engendrà Ysach. E los fills de Ysach foren Ysahú [*]. 35
1Par 1,36
e Gehús e Johavilam e Corè. 36 E los fills de Elifans foren Teniman e
1Par 1,37 e Quehenam e Temmià e Amalech. 37 E los fills de Rahuel foren Nàat e Jamre e
1Par 1,38
Nàat e Jamre e Samà e Miram. 38 E los fills de Sahir foren Locchan e Sabal
1Par 1,39
e Am e Dian e Àsser e Dissan. 39 E los fills de Loctan foren Heyl e Geheman
1Par 1,40
e Lotan, [*] hach nom Ramnà. 40 E los fills de Saban foren Haylan e Nanat
1Par 1,40
e Nanat e Ebel e Safí e Onam. E los fills de Sibeon foren Ayà e Anà. 41
1Par 1,41
fills de Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E los fills de Am e Dian foren Disson [*]
1Par 1,42
e Esbran e Ytaran e Caran. 42 E los fills de Ésan foren Balam e Senavan
1Par 1,42
foren Balam e Senavan e Jectan. E los fills de Dissan foren Hus e Eram. 43
1Par 1,43
de Dissan foren Hus e Eram. 43 E aquests són los reys qui regnaren en la
1Par 1,44
qui havia nom abans Dinadab. 44 E morí Bele, e regnà en son lloch Jobab,
1Par 1,45
Jobab, fill de Sara, de Bosrà. 45 E morí Jobab, fill de Sara, e regnà aprés
1Par 1,46 ell Cussim, de terra de Temman. 46 E morí Cussum, e regnà aprés ell Adab,
1Par 1,47
nom de la sua ciutat era Avir. 47 E morí Adab, e regnà en son loch Samblà de
1Par 1,48 en son loch Samblà de Masareta. 48 E morí Samblà, e regnà en son loch Saül de
1Par 1,49
dir «de la amplària del flum»). 49 E morí Saül de Rohebet, e regnà en son
1Par 1,50 regnà en son loch Baal-Anan [*]. 50 E morí Baal-Anan, e regnà [*] Adar; e lo
1Par 1,51
qui fon fill de Massabab. 51 E mor Adar, foren mayorals de Edom: Tamnà
1Par 2,3 Bengemín e Naptalim, Gad e Asser. 3 E los fills de Judà foren Er e Honam e
1Par 2,3
tres li infentà Barsua la cananita. E [*] fou lo primer nat de Judà, e féu mal
1Par 2,4
de Déu, e Déu aucís-lo. 4 E Tamar li inffantà Fares e Àram. E foren
1Par 2,4
4 E Tamar li inffantà Fares e Àram. E foren los fills de Judà V. 5 E los fills
1Par 2,5
E foren los fills de Judà V. 5 E los fills de Fares foren Esrom e Mull. 6
1Par 2,6
de Fares foren Esrom e Mull. 6 E los de Zàram foren [*]. 7 [*] Achor,
1Par 2,8
Yrrael com peccà en lo vot. 8 E lo fill de Etan fon Esarià. 9 E los
1Par 2,9
8 E lo fill de Etan fon Esarià. 9 E los fills de Esrom que li infentà
1Par 2,10
foren Rama e Calubay. 10 E Rama engendrà Aminadab, Aminadab
1Par 2,13
Obet, Obet engendrà Jessè. 13 E Jessè engendrà son primer nat Eliab, lo
1Par 2,16
e Semolo lo VI, Daviu lo VII è. 16 E les germanes foren Sarugà e Abigual. E
1Par 2,16
germanes foren Sarugà e Abigual. E los fills de Seruià foren Abisay e Joab
1Par 2,17
foren Abisay e Joab e Azael [*]. 17 E Abigual infantà Amassà, e lo pare de
1Par 2,19
fills: Sézer e Sobal e Erdon. 19 E murí Esubà, pres Pretalep Effetar per
1Par 2,20
per muller e enfentà-li Hur. 20 E [*] engendrà-li Hurí, e Hurí engendrà
1Par 2,21
Hurí, e Hurí engendrà Bessales. 21 E despuxs vench Esrom a le filla de
1Par 2,21
de Galaad, e pres-le per muller. E ell era de adat de LX anys, e infentà
1Par 2,22
de LX anys, e infentà Sagub. 22 E Sagub engendrà Jaÿr, e aquest hach XXIII
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1Par 2,23
1Par 2,24
1Par 2,24
1Par 2,25
1Par 2,26
1Par 2,27
1Par 2,28
1Par 2,29
1Par 2,30
1Par 2,30
1Par 2,31
1Par 2,32
1Par 2,32
1Par 2,33
1Par 2,34
1Par 2,35
1Par 2,36
1Par 2,42
1Par 2,44
1Par 2,44
1Par 2,46
1Par 2,46
1Par 2,47
1Par 2,48
1Par 2,49
1Par 2,50
1Par 2,52
1Par 2,54
1Par 2,55
1Par 3,5
1Par 3,10
1Par 3,15
1Par 3,17
1Par 3,19
1Par 3,21
1Par 3,22
1Par 3,23
1Par 3,24
1Par 4,1
1Par 4,2
1Par 4,3
1Par 4,4
1Par 4,5
1Par 4,6
1Par 4,7
1Par 4,8
1Par 4,10
1Par 4,10
1Par 4,11
1Par 4,12
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ciutats en le terra de Galaad. 23
fill de Machir, pare de Galaad. 24
despuxs morí Esrom en Calev-Efrata.
-li Essur, pare de Techoa. 25
e Bunà e Rohen e Esomach [*]. 26
Aquesta fo mare de Honam. 27
nat Maas, e Yaquim e Quer. 28
[*]; foren Nadab e Abissur. 29
e infentà-li Aeban e Molid. 30
fills de Nadab foren Sàled, Epahim.
E morí Sàled sens infants. 31
e los fills de Sisan, Aquilach. 32
de Semehi, foren Gèter e Johenahan.
E morí Gèter sens infants. 33
devallaren de Jarechmael. 34
egipcià, qui havia nom Saarchaà. 35
muller, e infentà Aray Estayi. 36
e Jachmaà engendrà Alisamà. 42
e Capúeha e Rèquim e Sèman. 44
engendrà Jàcham, pare de Geracham.
Semey fon Mahon, pare de Getzur. 46
infantà Aram e Massan e Jaguants.
E Aram engendrà Gamsés. 47
e Jazà e Sàler e Azà e Assafàaf. 48
pare de Mabenè e pare de Gabaà.
E Accà fon filla de Calef. 50
e Arif, pare de Begedep. 52
e aquells fon ysraelita. 54
e le miytat de Ramayta, sarrita. 55
regnà XXXIII anys e VI mesos. 5
e Tamar era lur germane. 10
14 [*] e Josies fon son fill. 15
lo quart Zalum. 16 [*] 17
e Jaconies e Assonà e Nababies. 19
e Azaries e Rihasà e Bàuzer [*]. 21
e son fill fon [*] Abdies [*]. 22
Narias e Safar, qui foren sinch. 23
e Adzarican, qui foren tres. 24
qui foren VII. 4,Tit Capítol IIII 1
e Esram e Carmí e Hur e Sobal. 2
les generacions dels sarietans. 3
altra germana fon Serponesermaní. 4
nat d’Efrata e pare de Baslem. 5
e hach dues mullers, Elà [*]. 6
Aquests foren fills de Maachà. 7
de Elà són Sèret e Súar e Tenan. 8
infantà ab dolor, haurà nom axí. 10
destrovir-mi, yo faré açò e açò.
li venir Déu açò que demanà tot. 11
Mahir, qui fon pare de Eschon. 12

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

E prengueren-le Jassur e Aram, les viles
E despuxs morí Esrom en Calev-Efrata. E le
E le muller de Esrom, qui havia nom Abià,
E foren los fills Jarachmel [*], lo primer
E Jarechmel hach altra muller, qui hach
E foren los fills de Honam, que hach de
E foren los fills de Honam Samay [*];
E lo nom de la muller de Abizur, qui ha
E los fills de Nadab foren Sàled, Epahim.
E morí Sàled sens infants. 31 E los fills
E los fills d’Epahim foren Jassey, e lo
E los fills de Udà, germà de Semehi, foren
E morí Gèter sens infants. 33 E los fills
E los fills de Johenathan foren Pàlet e
E Seran no hach fills, sinó filles, e
E Saran donà-li se filla per muller, e
E Estay engendrà Nathan, e Nathan engendrà
E Calef, germà de Jarachmel, fon Mesà son
E Sèman engendrà Jàcham, pare de Geracham.
E Geracham engendrà Semey, 45 e lo fill de
E Essà, concupina de Caleff, infantà Aram
E Aram engendrà Gamsés. 47 E los fills de
E los fills de Jachuan foren Règem e
E una altre concupina de Càaff, que hach
E Accà fon filla de Calef. 50 E aquests
E aquests los fills de Caleff. Fill de
E Subal, pare de Cariaciarim, qui veya
E los fills de Samet foren-hi Laem e lo
E dels linatges dels escrivans, los
E nasqueren-li en Jerusalem aquests
E lo fill de Salamó fon Roboam, e Abià fon
E los de Josies: son primer nat hach nom
E los fills de Joatxim foren Assà e
E los fills de Padies, Carubael e Samehí;
E los fills de Anamies foren Palaties e
E lo fill de Sacanias fon Samÿas, e los
E los fills de Naries foren Johanay e
E los fills de Johanay foren Addaÿas e
E los fills de Judà foren Fares e Esram e
E [*] lo fill de Sobal engendrà Jóhat, e
E aquests los fills de Etam: Jasrael e
E [*] lo pare de Gadad, e Éther, pare de
E Assur, senyor de Etecà, e hach dues
E Neathà li enfentà Acussam e Éffer e
E los fills de Elà són Sèret e Súar e
E Evós engendrà Anhub e Assobebà e los
E cridà Jabés lo Déus de Ysrael: –Si tu,
E féu-li venir Déu açò que demanà tot.
E Calup, germà de Suà, qui li engendrà
E Escon engendrà Barassà, Fasseyà e Faynà,
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1Par 4,13
són los linatges de Tanchà. 13
1Par 4,14 Sinoe [*]. 14 Nanay engendrà Arfaà.
1Par 4,15 de Joaxim, cor †Lehoadis† éran. 15
1Par 4,16
Elà [*] fóran pares de Canahan. 16
1Par 4,17
Apas, Sipà e Tirià e Assarrael. 17
1Par 4,17
Gèrech e Mèrod e Ésser e Jalon.
1Par 4,18 Ydeymay e Ysbè, pare de Ystemeó. 18
1Par 4,18
Sechó, e Jecortiel, pare de Senohe.
1Par 4,19
de [*] faraó, qui pres Marod. 19
1Par 4,20
fo Estemehó, lo mearcharica. 20
1Par 4,20
Amnon, Ermà e Benanan e Tilon.
1Par 4,21
fills de [*] Iscoat e Benzalida. 21
1Par 4,22 Bet Abudabús, de la casa de Ber. 22
1Par 4,23
qui senyorayaven a Moab [*]. 23
1Par 4,24
aquí ab lo rey quant regnà. 24
1Par 4,25
e Jamini e Gerip e Gera e Saül. 25
1Par 4,26 e Saül. 25 E Sabín e [*] Mibcèn. 26
1Par 4,27 Masmà foren Amuel e Sachur [*]. 27
1Par 4,32
las ciutats en què regnà David. 32
1Par 4,34
que a tots se pertenyia. 34
1Par 4,39
de lurs pares; cresqueren molt. 39
1Par 4,41 Carmello† habitaven entigament. 41
1Par 4,42
havien pastures a llurs ovelles. 42
1Par 4,42 lo munt de Saÿr d hòmens a batalla.
1Par 5,1
al dia de vuy. 5,Tit Capítol V 1
1Par 5,4
Enoch e Fallú e Serom e Carmí. 4
1Par 5,7
e fon príncep del trip de Rubèn. 7
1Par 5,8
fou lur cap Johel e Zecaries. 8
1Par 5,11
pertida del sol ixent de Galaad. 11
1Par 5,12
de Basan entrò a le Saltè 12 e Ezà.
1Par 5,13
Jaenay, e Saffar, en Basan. 13
1Par 5,19
M ª DCC LX hòmens a host. 19
1Par 5,21
ells, cor se confiaven en ell. 21
1Par 5,23
aquí entrò a le captivitat. 23
1Par 5,24 de Hermon, e muntiplicaren molt. 24
1Par 5,25
caps de les cases de lur pare. 25
1Par 5,26
destrovits Déus devant ells. 26
1Par 6,2
foren Guerson, Caat e Metarí. 2
1Par 6,3
Abram e Ysach e Abron e Busiel. 3
1Par 6,3
Moysès e Mariam, lur germana.
1Par 6,4 Nadab e Abiüd e Alatzar e Ytamar. 4
1Par 6,6
Buchí, e Buquí engendrà Usí. 6
1Par 6,11
que féu Salamó en Jerusalem. 11
1Par 6,15 e Saraÿas engendrà Rahossadoch. 15
1Par 6,16 Judà en poder de Nabugadenasor. 16
1Par 6,18
fills de Gerson: Lilum e Semeý. 18
1Par 6,19
e Ysach e Abron e Huniel. 19
1Par 6,20
linatges dels llevitans [*]. 20
1Par 6,25
aquell, e Idul fill de aquell. 25
1Par 6,28
foren fills le un de l’altre. 28

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

E los fills de Tanaach foren Hataniel,
E Sarayà fon pare de Joab, senyor de
E los fills de Calef, fill de Jerofonà, e
E los fills de Jalahe foren Apas, Sipà e
E los fills de Essorà foren Gèrech e Mèrod
E consabé Miriarim e Ydeymay e Ysbè, pare
E ssa muller la judaycha infentà Jàrech,
E aquestes són fills de [*] faraó, qui
E lo fill de la muller de Hodià, germana
E los de Simmer, Amnon, Ermà e Benanan e
E los fills de [*] Iscoat e Benzalida. 21
E los fills de Colà, fill de Judà: Ber,
E Joatxim e los hòmens de Concelè e Joàs,
E los habitadors de Natayim e de Gederà
E los fills de Simeon foren Nomus e Jamini
E Sabín e [*] Mibcèn. 26 E de Masmà foren
E de Masmà foren Amuel e Sachur [*]. 27 E
E Semyí hach XVI fills e VI filles; e sos
E los pobles foren Hetham e Haÿm e Enrinon
E Massobat [*] e Jossà, fill de Amasià, 35
E anaren a la entrada de Gadod entrò lo
E vengueren aquests qui són escrits per
E a ells matexs, ço és, als fills de
E Narià e Rafayà e Uziel, fill de Sazaý,
E los fills de Rubèn, primer nat de son
E los fills de Joel foren Samayà e Gog e
E sos germans per lur linatge, segons lurs
E Babel, fill de Assam, fill de Azama,
E los fills de Gaad en contra ells en le
E era lur cap Saphan, e era lo segon
E lurs germans de casa de lur pare eren
E feren batalla als agaritans [*]. 20 [*]
E cativaren lur bestiar e lurs camells, e
E lo mig trip de Manassès habità en la
E los caps de les cases e de les casades
E fornicaren derrera los déus de lurs
E adonchs lo Déu de Ysrael scomoch contre
E los fills de Caad foren Abram e Ysach e
E los de Abram foren Aaron, Moysès e
E los fills de Aaron foren Nadab e Abiüd e
E Alatzar [*] engendrà Bisua, 5 e Bisua
E Usí engendrà Saraÿas, e Saraÿas engendrà
E Azaries engendrà Amaties, e Amaties a
E Rahossadoch aquest anà en cativatge com
E axí foren los fills de [*]: Garzon e
E los fills de Caat, segons dit és, foren
E los fills de Merarí foren Maalia e Musí,
E per lurs perentats Liluní fon fill de
E los fills de Ethanà foren Mansay e
E los fills de Samael foren: lo primer nat
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1Par 6,29
1Par 6,33
1Par 6,39
1Par 6,39
1Par 6,44
1Par 6,44
1Par 6,48
1Par 6,49
1Par 6,54
1Par 6,57
1Par 6,60
1Par 6,61
1Par 6,63
1Par 6,65
1Par 6,66
1Par 6,70
1Par 6,71
1Par 6,72
1Par 6,74
1Par 6,76
1Par 6,78
1Par 6,80
1Par 7,1
1Par 7,2
1Par 7,3
1Par 7,4
1Par 7,5
1Par 7,6
1Par 7,7
1Par 7,7
1Par 7,8
1Par 7,9
1Par 7,10
1Par 7,12
1Par 7,13
1Par 7,14
1Par 7,15
1Par 7,16
1Par 7,17
1Par 7,17
1Par 7,18
1Par 7,20
1Par 7,21
1Par 7,22
1Par 7,23
1Par 7,25
1Par 7,28
1Par 7,30
1Par 7,31
1Par 7,32

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

lo primer nat fou Jasim, e Eluà. 29
éran acustumats en lur ofici. 33
fill de Leví, fill de Ysrael. 39
germà Ysay estava sobre part dreta.
fill de Guerson, fill de Lleví. 44
germans, stigueren a part sinestra.
fill de Merarí, fill de Leví. 48
tabernaccla de la casa de Déu. 49
de aquell; e Quimàs, de aquell. 54
a Caleff, fill de Safonià. 57
e sos deports, 58-59 [*]. 60
foren XII de lur linatge. 61
62 [*] hagueren XII ciutats. 63
ciutats e lurs deports. 64 [*] 65
per nom axí com dit és. 66
Zalon e Gariamon e sos deports. 70
Aner e Balam e lurs deports [*]. 71
Baasan, e Estarod e lurs axides. 72
e Raminot e Aveu e lurs axides. 74
e Lixohe e Rohob e lurs axides. 76
e lurs axides. 77 [*] 78
Guedamar e Gesfat e lurs axides. 80
axides 81 [*]. 7,Tit Capítol VII 1
e Jassip e Simeron, e són quatre. 2
de Daviu, e éran XXII M ª e DC. 3
e Ysaÿes, e foren quatra caps. 4
moltes mullers e molts infants. 5
M ª entre tots los parentats. 6
e Bèquer e Jadiel, e foren tres. 7
Esbon e Urí [*] e Jamarot e Horí.
lur perentat XXII M ª e XXIIII. 8
tots aquests foren de Bèquer. 9
de lur pare [*] fou XX M ª e CC. 10
e CC ixent a host e a batalla. 12
eren hòmens del Dayhar. 13
e Salum, qui fon fill de Balaat. 14
infantà Mahir, pare de Galaad. 15
lo qual no hagué sinó filles. 16
de aquell eren Hulam e Ràquem. 17
17 E los fills de Hulam, Badan.
de Machir, fill de Manessè. 18
e Sèmsem e Alaquí e Abimam. 20
fill d’equell, [*] e Àsser e Elet.
devallaren a pendra lur bestiar. 22
sos germans per conhortar-lo. 23
Jusà e lo Sobirà, e Usansarahà. 25
e Leadan d’equell [*] 27 [*]. 28
fills de Josep, fill de Ysrael. 30
Barià, e Sàraha era lur germana. 31
qui fon senyor de Bercayt. 32

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

E los fills de Merarí foren Maalí, e Libin
E aquests e aquells qui estaven ab lurs
E son germà Ysay estava sobre part dreta.
E aquell Asap fon fill de Baraquies, fill
E los fills de Merarí, lurs germans,
E Ethan, fill de Guisí, fill d’Abdí, fill
E lurs germans levitans eren ordonats tots
E Aaron e sos fills perfumaven sobre l’
E ço que direm foren asetyamens per
E als fills de Aaron donaren le ciutat del
E del trip de Bengemín los donaren atrecí
E dels de Caat qui foren romasos, del
E los fills de Merarí, per lur linatge del
E donaren en sort del trip de Judà e dels
E la sort dels linatges dels fills de Caat
E del mig trip de Menassè haguéran los de
E los fills de Guerson hagueren de l’
E del trip de Ysacar hagueren Jahades e
E del trip de Asser haguéran Masal e Abdon
E del trip de Nabtalim hagueren Cades, en
E ultra lo flum Jordà, de Jerichó, devers
E del trip de Gad hagueren Romoch, en
E los fills de Isacar foren Tolà e Jonà e
E los fills de Tolà foren Huzí e Rafay e
E los fills de Huzí foren Jazaraÿas, e los
E allí ells foren per lurs generacions de
E los germans de tots los linatges de
E los fills de Bengemín foren Bele e
E los fills de Bele foren Esbon e Urí [*]
E foren V, qui foren cap de la casa de lur
E los fills de Bèquer foren Samirà e Joàs
E lur perentesch e lur generació caps de
E los fills de Jadiel foren Balaam e los
E a Sufim e Buÿm eren hòmens ciutadans †e
E los fills de Naptalim foren Gaasiel e
E los fills de Menessè foren Asariel, que
E Masir pres muller germana dels
E infantà Maachà, muller de Matxir, fill e
E los fills de Hulam, Badan. E aquests són
E aquests són los fills de Galaad, fills
E lur germane, le Malquetana, engendrà
E los fills de Efraÿm foren Sutalla e
E materen-los hòmens de Gad, nats de la
E Efraÿm, lur pare, ne tench dol molt
E tornà ab se muller, e consabé [*], e mès
E Resfa foren sos fills, e Ràsep e Talaha
E lurs haretats e lurs possecions foren en
E los fills de Asser foren Jamnà e Ysuà e
E los fills de Barià foren Èber e Marcaal,
E Èber engendrà Jafalet e Zómer e Ethana e
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COLBERT: PAR PROL, 1PAR

1Par 7,33
e Ethana e Suà, lur germana. 33 E los fills de Laffalet foren Fassat e
1Par 7,34
Suar; aquests foren de Lafalet. 34 E los fills de Zómer foren Exir e Rehegà e
1Par 7,35
Exir e Rehegà e Gabuà e Aram. 35 E los fills de Élem, son germà, foren
1Par 7,36
Safahà e Junà e Severus e Mual. 36 E Safayà foren Sua [*] e Berí e Jambra 37
1Par 7,38 Samam e Sazà e Jataran e Vaherà. 38 E los fills de Góher foren Gafuà e Pispà e
1Par 7,39
foren Gafuà e Pispà e Eerà. 39 E los fills de Hulà foren Araà e Amniel e
1Par 7,40
tot lur linatge de host e batalla. E eren per nombre XXVI M ª hòmens. 8,Tit
1Par 8,1
M ª hòmens. 8,Tit Capítol VIII 1 E Bengemín engendrà Bael, son primer nat,
1Par 8,3
e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E Beaell hach fills Edat e Guetà, Abiüd, 4
1Par 8,7
e Axiès e Guera [*] a Manàat. E engendrà primerament Husà e Hayut. 8 E
1Par 8,8
primerament Husà e Hayut. 8 E Garaym engendrà al camp de Moab, quant
1Par 8,9
Huzim e Baraàs, ses mullers. 9 E infantà Nimo, se muller, Joab e Sabià e
1Par 8,11
fills seus e cap de lurs pares. 11 E Manssip engendrà Abicub e Alafàel. 12 E
1Par 8,12
engendrà Abicub e Alafàel. 12 E als fills de ell foren Ffàal e Àber e
1Par 8,13
bastiren [*] Elad e ses viletas. 13 E Barà e Zómer foren caps de lurs pares e
1Par 8,14
fogir los habitadors de Gaad. 14 E Quihó e Sat e Geremot 15 e Sabadies e
1Par 8,16
15 e Sabadies e Ararat e Àbder. 16 E Michdol e Yspà foren fills de Addià. 17
1Par 8,17
e Yspà foren fills de Addià. 17 E Sabadies e Massulam e Hisquí e Èber 18 e
1Par 8,22
de [*]. 19-20 [*] 21 [*] Semeý. 22 E Yspam e Éber [*] 23 e Abdon e Ezecrí e
1Par 8,26
qui foren fills de Sasach. 26 E Samaý e Adzaries e Ataries 27 e Talaràs
1Par 8,28
Asientí foren fills de Gerecam. 28 E aquests foren caps de lurs pares [*] e
1Par 8,29
[*] e habitaren en Jerusalem. 29 E en Gabaon habitaren atrecí, e la muller
1Par 8,32
31 e Jador e Nació e Sàdxer [*]. 32 E Maceloch engendrà Samabaà, e negeix
1Par 8,33
lurs germans e ells ensemps. 33 E Gèter engendrà Sis, e Sis engendrà Saül,
1Par 8,34
e Saül engendrà Jonathan [*]. 34 E Jonatan engendrà Meribaal, [*] engendrà
1Par 8,35
Meribaal, [*] engendrà Michà. 35 E los fills de Michà foren Maribaal e
1Par 8,36 e Mèleych e Thoharoas e Achès. 36 E Achès engendrà [*] Alamàner e Simàlet e
1Par 8,38
e Alasael fon fill d’equell. 38 E Asael hach VI fills qui havien nom axí:
1Par 8,39
aquests foren fills de Azaell. 39 E [*] Àser, son germà: fou son primer nat
1Par 8,40
fon lo segon e Elifàlet lo terç. 40 E foren los fills de Hulam hòmens forts de
1Par 9,1
foren caps. 9,Tit Capítol VIIII º 1 E tot Israel fon entre si aperentat axí
1Par 9,4
Manassè, e cativaren-los tots. 4 E fforen e Hoyí, fill de Amiüd, fill de
1Par 9,5
e dels fills de Fares e de Judà. 5 E de Solonica; Assayà, son primer nat [*].
1Par 9,6
Assayà, son primer nat [*]. 6 E los fills de Sàram, Israel e sos
1Par 9,7 e sos germans, e foren DC LXXXX. 7 E dels fills de Bengemín Sallu, fill de
1Par 9,10
linatges de casa de lurs pares. 10 E dels sacerdots Ydeÿas e Jorip e Jatchim
1Par 9,12
mayoral de la casa de Déu. 12 E Adies, fill de Joracham, fill de Fassur,
1Par 9,13
Masbenut, qui fon fill de Amar. 13 E lurs germans qui eren caps de la casa de
1Par 9,14
de la obra de la casa de Déu. 14 E dels levitans fon Samaÿas, fill de
1Par 9,17
estava al corral de Notafacents. 17 E los portés eren Salum e Tob e Talmon e
1Par 9,17 e Talmon e Achiman e lurs germans. E Solomero, lo cap. 18 E entrò are stave
1Par 9,18
germans. E Solomero, lo cap. 18 E entrò are stave en lo portal del rey
1Par 9,18
en lo portal del rey devers orient. E aquests [*] los portés de les posades
1Par 9,19
les posades dels fills de Leví. 19 E Salum, fill de Coré, fill de Abiasab,
1Par 9,19
sos germans de la casa de son pare. E los coraytans eren sobra lo servey de
1Par 9,20
obra gordant †los presents† [*]. 20 E Fineàs, fill de Aletzar, fon senyor
1Par 9,21
e nostre Senyor era ab ell. 21 E Zaries, fill de Masalmies, fon porter de
1Par 9,25
e a ponent e a tremuntana. 25 E lurs germans eren en los corrals per
1Par 9,28
al matí e obrien e tanquaven. 28 E tanien totes les eynes [*], e per comta
1Par 9,30
encens e les spècies e pimentes. 30 E sobra los fills dels capallans, com
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1Par 9,31
los letovaris de les pimentes. 31
1Par 9,32
sobra le obra dels crespells. 32
1Par 9,34
segons lurs generacions éran caps.)
1Par 9,38
Zacaries, e l’altra, Macabot. 38
1Par 9,40 e Mesquisua e Aminadab e Asbaal. 40
1Par 9,44
engendrà Halessà, e [*] Hasael. 44
1Par 10,1
fills de Azael. 10,Tit Capítol X 1
1Par 10,2
morts en lo munt de Gelboe. 2
1Par 10,2
los felisteus Saül e sos infants.
1Par 10,3
e Benadab, fills de Saül. 3
1Par 10,4
dels quals ell hach gran pahor. 4
1Par 10,4
no circuncisos escarnir-m’hien.
1Par 10,4
com lo temia molt, no hu volch fer.
1Par 10,5
e lexà’s caure sobre ella. 5
1Par 10,6
féu semblant de si matex e morí. 6
1Par 10,7
son alberch ensemps foren morts. 7
1Par 10,7
desempararen las ciutats e fogiren.
1Par 10,8
filisteus e habitaren en ellas. 8
1Par 10,9
cayguts en lo munt de Gelboe. 9
1Par 10,10
a lurs ýdoles e a lur poble. 10
1Par 10,11 cap ficaren en le casa de Dagon. 11
1Par 10,13
[*] e dejunaren VII jorns. 13
1Par 11,1
fill de Ysayi. 11,Tit Capítol XI 1
1Par 11,2
entrar e axir Ysrael devant ell.
1Par 11,3
d’Israel e tu·n seràs senyor.” 3
1Par 11,3
vells de Israel en Hebron al rey.
1Par 11,4 nostre Senyor, per mà de Samuel. 4
1Par 11,5
cor aquí habitaven los gebuseus. 5
1Par 11,5 de Gebús a Daviu: –No vingues ací.
1Par 11,6
apellada «ciutat de Daviu». 6
1Par 11,6
sia cap e senyor de la host.
1Par 11,7
Siruià, e fon fet cap e senyor. 7
1Par 11,8
fon apellada «ciutat de Daviu». 8
1Par 11,11
Senyor Déu sobra Ysrael. 11 [*]
1Par 11,12
hòmens que matà una vegada. 12
1Par 11,13
aquest era dels tres vasals. 13
1Par 11,15
salvació lo poble d’Israel. 15
1Par 11,17
se cuytà e vench en Batlem. 17
1Par 11,18
qui és al portal de Batlem? 18
1Par 11,18
vengueren e portaren-ne a Daviu.
1Par 11,19 paril de lur ànima le han aportada.
1Par 11,22
e entre lo terç no poch venir. 22
1Par 11,23 prínceps de Moab, e davallà [*]. 23
1Par 11,23 forma de plagador de tela de taler.
1Par 11,25
ell havia nom del terç vasal. 25
1Par 11,26
mès-lo David sobra son oÿdor. 26
1Par 11,33 bacurmen e Ababà de Solabanta. 33
1Par 11,33 33 E los fills de Geym lo genosita.
1Par 11,38
[*] e Naharay, fill de Nasbay. 38
1Par 12,3
germans de Saül, e de Bengemín. 3

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

E Matichaties, dels levitans, era mayoral
E dels fills de Caat, de generació, éran
E aquests éran caps [*] e habitaven en
E Macabot [*] 39 [*] engendrà Sis, e Sis
E Jonatàs engendrà Meribal; e Meribal,
E Assael hagué VI fills, qui hagueren nom
E los fillisteus guerrayaren ab Ysrael, e
E encalsaren los felisteus Saül e sos
E adonchs los filisteus feriren Jonatàs e
E encruscà’s le batalla sobra Saül, e
E dix Saül a son escuder: –Trau ton
E l’escuder, per ço com lo temia molt, no
E pres Saül le sua espaza e posà le punta
E com son scuder vahé açò que Saül era
E morí Saül e tres fills seus e tot son
E, com veren tots los hòmens d’Israel qui
E vengueren los filisteus e habitaren en
E, com vench l’endemà que la batalla
E despullaren-los e tolgueren lo cap a
E materen les armas de Saül en la casa de
E oÿren los hòmens de Jabés-de-Galaat tot
E morí Saül per se colpa, cor ell peccà
E ajustaren-se tot lo poble d’Israel en
E nostre Senyor, ton Déu, te dix: “Tu
E vengueren tots los vells de Israel en
E feren covinensa ab Daviu en Hebron
E anà Daviu ab tot Ysrael en Jerusalem, ço
E digueren los habitadors de Gebús a
E pres Daviu la devesa de Sion, e féu-hi
E dix: –Tot hom qui ferrà lo gebuzeu
E puyà primerament Joab, fill de Siruià, e
E habità Daviu en le devesa, e per ço fon
E bestí le ciutat de Daviu tot entorn ço
E Jabuzan, fill de Aquivion, aquest era
E aprés ell era Alatzar, fill de son oncla
E ell era ab Daviu a part de munt, com los
E devallaren tres dels XXX al camp [*] de
E desijà Daviu e dix: –Qui·m darà a beura
E aquests tres trencharen le host dels
E Daviu no·n volch beura, e sacrificà a
E no le volch beura. Açò feren los tres
E Banayà, fill de Johadà, homa valent d’
E matà lo agepcià, homa de gran mesura de
E devellà ab ell una verga, tolch-li le
E ell era dels XXX pus honrats, mas entrò
E los hòmens vasalls d’armes éran: Azael,
E los fills de Geym lo genosita. E
E Jonathan, fill de Saý, lo arrarita 34
E Joel, germà de Natà, e Amibaar, fill de
E lo cap d’ells era Achsiàtzar e Joàs,
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1Par 12,4
1Par 12,9
1Par 12,14
1Par 12,16
1Par 12,17
1Par 12,17
1Par 12,18
1Par 12,19
1Par 12,20
1Par 12,21
1Par 12,22
1Par 12,23
1Par 12,25
1Par 12,26
1Par 12,28
1Par 12,29
1Par 12,30
1Par 12,31
1Par 12,32
1Par 12,33
1Par 12,35
1Par 12,36
1Par 12,39
1Par 12,40
1Par 13,2
1Par 13,4
1Par 13,5
1Par 13,6
1Par 13,7
1Par 13,8
1Par 13,9
1Par 13,11
1Par 13,12
1Par 13,13
1Par 14,1
1Par 14,2
1Par 14,3
1Par 14,8
1Par 14,9
1Par 14,10
1Par 14,10
1Par 14,11
1Par 14,11
1Par 14,11
1Par 14,12
1Par 14,14
1Par 14,15
1Par 14,16
1Par 14,17
1Par 15,1
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e Brachà e Jehu de Hanachot. 4
sobre les muntanyes per cuyta. 9
són fills de Gad, caps de la host.
amicarans a levant e a ponent. 16
e Judà entrò al Mefar, a David. 17
sens tort que ell no·ls tenia:
nostre Senyor te ajuda, ton Déu.
e mès-los al cap de faeltat. 19
en gràcia de son senyor Saül. 20
millenars del trip de Menessè. 21
21 E ajudaren [*] sobra la host. 22
ten gran host com host de Déu. 23
garnits e aparallats a host. 25
de batalla foren VII M ª [*]. 26
foren [*] 27 [*] III M ª e DCC. 28
pare, qui era príncep, II M ª. 29
que guardaven la casa de Saül. 30
de fama de casa de lur para. 31
de David per fer-lo regnar. 32
CC, e ab ells tots lurs germans. 33
ab escut e lança, XXXVII M ª. 35
aparellats a batalla, XXVII M ª. 36
en cor de fer regnar David. 39
germans los ho havien aparellat. 40
són en las ciutats ab lurs deports.
raquesta en lo temps de Saül. 4
Car molt los plagué aquesta cosa. 5
de nostre Senyor de Cariaciarim. 6
lo nom de Déu, qui era apellat. 7
e Achià, qui manaren le vadella. 8
e ab cembes e ab trompes. 9
arque; e morí aquí devant Déu. 11
entrò en aquest dia present. 12
yo l’arque de Déu [*]?» 13
hy havia. 14,Tit Capítol XIIII 1
mestres [*] per a bestir le casa. 2
son regna per lo poble d’Israel. 3
7 e Elizamà e Beelidà e Elfàlet. 8
sabé, axí a ells a l’encontra. 9
-se en lo pla de Rafaÿm. 10
donar-los-has en mes mans?
que yo·ls te daré en te mà. 11
e anà-hy David e farí-los.
axí com a desportellament d’ayga.
mès an aquell loch Baalfarazim. 12
se ajustaren en la vall. 14
desús, e vendràs contra Bataÿm. 15
farir la host dels filisteus. 16
-la de Gabaon entrò a Gatza. 17
les gents. 15,Tit Capítol XV 1

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

E Samaÿas de Gabaon, qui era dels XXX
E Ésser era lur cap primer e Obadià lo
E de aquests lo pus poch és senyor de C e
E vengueren dels fills de Bengemín e Judà
E axí-los David a carrera e dix-los si
–E per qualque rahó vós siats venguts, lo
E David rabé-los e mès-los al cap de
E aquells del trip de Menessè se aplegaren
E, com hach [*] a Sicialech, se gitaren
E ajudaren [*] sobra la host. 22 E tots
E tots dies venien hòmens a David per
E aquests són los nombres dels capdals
E dels fills de Simeon vasalls de batalla
E dels fills de Leví foren [*] 27 [*] III
E Sadoch, qui era fadrí vasall de host ab
E dels fills de Bengemín, germans de Saül,
E dels fills de Efraÿm foren XXII M ª e
E del mig trip de Menessè foren XVIII M ª,
E dels fills de Ysacar, sabents sciència,
E de Zabulon ixents a la host armats a
E dels fills de Dan, aparellats a batalla,
E dels fills de Asser ixent a host, hi
E stegueren aquí tres dies menyant e
E encara aquells qui eren prop, axí com
E, com ells seran ajustats a nós, 3
E dix tota la universitat: –Façam-ho axí
E ajustà David tot lo poble d’Israel, de
E puyà David e tot Ysrael de Beleat a
E carragaren l’arque de Déu sobra una
E David e tot Ysrael juguaven devant
E vengueren entrò a Geneniquidem, e Asaà
E fou irat David, com nostre Senyor havia
E David temé Déu d’equell die avant,
E per ço, David no la racullí ab si en la
E tramès Huram, rey de Assur, sos misatges
E David conech que nostre Senyor l’havia
E après David més mullers en Gerusalem, e
E, com hagueren oït los filisteus que
E los filisteus vengueren e atendaren-se
E David demanà de consell a nostre Senyor,
E dix-li nostre Senyor: –Puge, que yo
E puyaren en Baylfarazim, e anà-hy David
E dix: –Esportellat ha nostre Senyor mos
E per açò mès an aquell loch Baalfarazim.
E los filisteus lexaren aquí lurs déus e
E David demanà [*] a nostro Senyor, e Déu
E, com oyràs le veu de la tempesta que yo
E féu David axí com li havia manat nostre
E axí la fama de David per totes terres, e
E David féu casa a nostre Senyor en le sua
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1Par 15,8
1Par 15,11
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1Par 15,22
1Par 15,23
1Par 15,24
1Par 15,25
1Par 15,27
1Par 15,28
1Par 15,29
1Par 16,1
1Par 16,2
1Par 16,4
1Par 16,5
1Par 16,6
1Par 16,7
1Par 16,10
1Par 16,17
1Par 16,21
1Par 16,35
1Par 16,36
1Par 16,37
1Par 16,38
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1Par 16,42
1Par 16,42
1Par 16,43
1Par 17,2
1Par 17,3
1Par 17,7
1Par 17,9
1Par 17,10
1Par 17,11
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1Par 17,14
1Par 17,16
1Par 17,17
1Par 17,21
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

de Déu, e atendà allí tenda. 2
e que la servicen per tostemps. 3
lo loch que li havia aparellat. 4
[*] e sos germans eren C XXX. 8
[*] 10 [*] e sos germans C XII. 11
Joel e Samaÿas e Elí e Aminadab. 12
nós no·l requerim segons dret. 14
en lurs espatlles ab perxes. 16
gran veu per a donar alagria. 17
Aquests tots eren porters. 19
Tots aquests sonaren tabals [*]. 21
en la octava per sobrapuyar. 22
los altres, cor era discret. 23
e Canà, porters de la archa. 24
capellans porters de la archa. 25
VII moltons e VII merdans. 27
David, qui portava [*] blancha. 28
ab [*] tabals e ab òrguens [*]. 29
lo en son cor. 16,Tit Capítol XVI 1
holocausts [*] devant Déu. 2
tros de carn e una ampolla de vi. 4
per remembrar [*] nostre Senyor. 5
e d’òrguens, e Asap ab sembes. 6
de la covinensa de nostre Senyor. 7
per totes les sues maravellas. 10
a Aabram, en son sagrament [*]. 17
anant d’una gent en altra [*]. 21
és la sua misericòrdia. 35
segla dels setgles enpertostemps.”»
amén, e laor a nostre Senyor». 37
en dia, cascú segons son esser. 38
[*] era sobra los portés. [*] 39
car tostemps és la sua glòria. 42
esturments per a cantar a Déu.
eren establits al portal. 43
Senyor està desots cortines. 2
cor, car nostra Senyor és ab tu. 3
de cedres ni ma’n basticen.” 7
lo meu pobla d’Israel. 8 [*] 9
sobra lo meu poble d’Israel.
casa bastirà [*] nostre Senyor. 11
12 [*] entrò enpertostemps. 13
aquell qui és estat abans de tu. 14
alberch e mon regna enpertostemps.
a Nathan, dix Nathan a David. 16
que tu m’hages fet venir? 17
oït en les nostres orelles. 21
poble que has rasamut de Agipta. 22
per asser poble teu enpertostemps.
e fes axí com has dit. 24

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

E adonchs dix David que nengú no s’
E féu ajustar David tota la universitat de
E ajustà David los fills de Aaron e los
E dels fills de Elisafan [*] 9 [*] era
E David apellà Sadoch e Abiatà, sacerdots,
E dix-los: –Vós sots los caps patrons
E los sacerdots santificaren los
E dix David als prínceps dels levitans que
E féran estar los levitans Emà, fill de
E los cantors eren Aman e Asap e Athan ab
E Mathaties e Elifeu e Macamas e Obededom
E Cananies, príncep dels levitans,
E Baraxies e Canà, porters de la archa. 24
E Abanias e Josafat e Notavael e Massay e
E David e los pròmens d’Israel e los
E David era abrigat ab un mantell de
E tot Ysrael aportava l’archa del
E com l’archa [*] de nostre senyor fou
E portaren l’archa de nostre Senyor e
E, com David hach esplagat de sacrificar
E mès devant l’archa [*] servidors
E Asap era lur cap, e Zacaries lo segon, e
E Banaÿas e Jasiel, capellans ab trompes,
E aquell dia matex donà David als
E loats lo nom de la sua santadat, e
E féu-lo estar ab Jacob en custuma, en
E Déu en altra pobla no sofarí que negun
E digats: “Salva-nos Déu de la nostra
E digueren tot lo poble «Amén, amén, e
E com ell hach açò dit, ell lexà d’aquí
E Obedebedom [*], fill de Judicium, [*]
E Sadoch sacerdot e sos germans capallans
E Haman e Gedità havien ab ells trompes e
E los fills de Geditur eren establits al
E aprés que fon fet, anà-ce’n lo poble,
E dix Anathan a David: –Fes tot ço que has
E en aquella nit fon la paraula de nostre
E per açò [*]: “Diu nostre Senyor Déu de
E rasinglar-l’he e posaré en si matex,
E humiliaré tots los teus anamichs, e
E serà com seran complits tos dies per
E yo los saré pare e ells seran a mi
E fer-l’he estar en mon alberch e mon
E la sua cadira serà endressada
E vench David e estech davant nostre
E encara açò és estat poch en lo teu
E qui és aytal com lo teu poble d’Israel?
E d’aquí avant prenguist lo teu poble d’
E tu [*]. 23 Senyor, la paraula que has
E sia cregut e crescut lo teu nom
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1Par 17,26
ha trobat de pregar devant tu. 26
1Par 18,1
18,Tit Capítol XVIII 1
1Par 18,2
viletes de la mà dels filisteus. 2
1Par 18,3
donant dons per tribut a David. 3
1Par 18,4
Jordà e·n lo flum de Eufrates. 4
1Par 18,5
David totes les carretas, sinó C. 5
1Par 18,6
David aucís-li XXII M ª hòmens. 6
1Par 18,6
Aram a David e donà-li tribut.
1Par 18,7
Déu a David en tot loch on anà. 7
1Par 18,8
e aportaren-les en Jerusalem. 8
1Par 18,9
de Adoràtzer, on havia aram [*]. 9
1Par 18,10
com havia ferit Adorròer [*].
1Par 18,11
d’aur e d’argent e d’aram. 11
1Par 18,12
e dels filisteus e de Amalech. 12
1Par 18,13 la Sal, e baté XVIII M ª hòmens. 13
1Par 18,13 en Edom e fo Edom serf de David.
1Par 18,14 Déu a David en tot loch on anà. 14
1Par 18,15
juý e justícia a tot son pobla. 15
1Par 18,15
de Siruià, era sobra tota la host.
1Par 18,16
fill de Eliüd, [*] salmanador. 16
1Par 18,16
fill de Abiatar, éran capallans.
1Par 18,17
E Sanasarà era notari. 17
1Par 18,17
Joyadà, era sobra los retheus [*].
1Par 19,2
fill, lo qual havia nom Anum [*]. 2
1Par 19,2
pare en son temps me féu gràcia.
1Par 19,2
d’Amon, a Anum per aconortar-lo.
1Par 19,3
-lo. E digueren lur misetgeria. 3
1Par 19,3 prínceps de Amon a lur senyor Anum:
1Par 19,4
e per regirar le terra tua. 4
1Par 19,5
mentó [*], e tremès-los-ne. 5
1Par 19,5
-se’n e denunciaren-ho a David.
1Par 19,6
vostra barba, e despuxs vendrets. 6
1Par 19,6
los misatgers de David.
1Par 19,7
de Sabbà carretes e cavallers. 7
1Par 19,7
e lo rey de Maachà e son poble.
1Par 19,7
e posaren-se davant Mahabà.
1Par 19,8
astiguéran aparallats a batalla. 8
1Par 19,9
-hi Joab ab tota le sua host. 9
1Par 19,10
a la porta de la ciutat. [*] 10
1Par 19,12
Isay contra los fills d’Amon. 12
1Par 19,13
d’Amon que tu, yo t’ajudaré. 13
1Par 19,14
Senyor face ço que li plàcia. 14
1Par 19,15
a batalla, e fogiren per ell. 15
1Par 19,16
tornà a le ciutat de Jerusalem. 16
1Par 19,17
aquests se ajustaren ensemps. 17
1Par 19,18 contra Aram e combaté’s ab ell. 18
1Par 19,18
ab ell. 18 E fugí Aram per Ysrael.
1Par 19,19 mort Sofach, príncep de la host. 19
1Par 19,19
féran pau ab David e serviren-lo.
1Par 20,1
tota la terra dels fills d’Amon.

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

E ara, Senyor Déu, tu ést Déu, qui parlest
E aprés açò farí David los filisteus e
E farí Moab, e foren los moabites [*]
E farí David Adoràsey, rey de Sabà, a
E tolch-li David CCC carretas e VII M ª
E vench Aram Darmasach per ajudar
E fou subjugat Aram a David e donà-li
E salvà nostre Senyor Déu a David en tot
E pres les vergues d’or que havien los
E David pres Macaat e Macur, ciutats de
E oý Tecuni, rey de Emat, que David havia
E encara li tremès vaxella d’aur e d’
E David pres aquesta vaxella e santificà
E Isay, fill de Siruià, farí Edom en la
E †en Basaces† en Edom e fo Edom serf de
E salvà nostre Senyor Déu a David en tot
E regnà sobra tot Ysrael, e féu juý e
E Johà, fill de Siruià, era sobra tota la
E Josafat, fill de Eliüd, [*] salmanador.
E Sadoch, fill d’Eitub, e Aximàlech, fill
E Sanasarà era notari. 17 E Benaÿas, fill
E Benaÿas, fill de Joyadà, era sobra los
E los fills de David los primers nats
E dix David: –Faré amistança ab Anum, fill
E tramès David sos misatgers a Anum per
E digueren lur misetgeria. 3 E digueren
E digueren los prínceps de Amon a lur
–E cuydes tu que David face amistança de
E pres Anum los missatgers de David, e
E anaren-se’n e denunciaren-ho a
E David tremès los misatges que no li
E veren los fills d’Amon que havían
E adonchs Anum, rey da Amon, tramès, i els
E soldayaren XXXII M ª carretas e lo rey
E vengueren e posaren-se davant Mahabà.
E los fills d’Amon se ajustaren de lurs
E com David ho sabé, tremès-hi Joab ab
E axiren-hi los fills d’Amon e
E viu Joab que la batalla li era davant e
E dix Johab a son germà: –Si pus fort és
E sforce’t e sforcem-nos per nostro
E acostà’s Joab, ell e lo poble qui era
E com los fills d’Amon vaheren que Aram
E vahé açò Aram, tramateren misatgers a
E açò fou denunciat a David, e ajustà tot
E fugí Aram per Ysrael. E matà David de
E matà David de aquells da Aram VII M ª
E vaeren los serfs de Adorrózer que
E puxs no volgueren ajudar Aram als fills
E asetyà Rabà, e David estava en
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1Par 22,5
1Par 22,5
1Par 22,6
1Par 22,8
1Par 22,12
1Par 22,13
1Par 22,13
1Par 22,17
1Par 23,1
1Par 23,3
1Par 23,4

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

Joab farí Rabà e endarroquà-la. 2
moltes despulles de la ciutat. 3
la padrera del ferra, e en Magerot.
altres ciutats dels fills d’Amon.
ab tot son poble en Jerusalem. 4
guaguants, e foren humiliats. 5
com un plagador de taler de drap. 6
de sos serfs. 21,Tit Capítol XXI 1
temtà David que comtàs lo poble. 2
me lo comta, car saber-lo vull. 3
què serà gran colpa en Irrael? 4
e donà a David lo nonbra del pobla.
CCCC M ª e LXXXIII hòmens [*]. 6
Joab per la paraula del rey. 7
nostre Senyor Déu, e farí Ysrael. 8
servent, car molt he follayat. 9
en aquell qui·m tramet.” 13
que caura en la mà de l’homa. 14
de Ysrael LXX M ª hòmens. 15
e destroví aquell [*]. [*]
en la era de Geruau gebuzeu. 16
en se mà, tinent devers Jerusalem.
de sachs en terra sobra la faç. 17
en aquest pobla per mortaldat. 18
en la era de Geruau gebuzeu. 19
Gad, la qual dix per nom de Déu. 20
ell, qui s’amaguaren [*]. 21 [*]
David la sua faç devers terra. 22
la mortaldat de sobra lo pobla. 23
al sacrifici; tot t’ho daré. 24
·ls holocausts focen dabades. 25
a Aruau [*] DC peces d’aur. 26
e sacreficis pasificables.
del cel e cremà l’holocaust. 27
lo teu coltell en son foura. 28
era en aquell temps en Banià. 30
de Déu. 22,Tit Capítol XXII 1
altar de l’holocaust de Ysrael. 2
bastir la casa de nostre Senyor. 3
a David molta fusta de sedra. 5
la qual cosa yo lo hy aparallaré.
gran multitud abans que morís. 6
Senyor Déu d’Israel. 7 [*] –[*] 8
perlat per tu nostre Senyor Déu. 12
le lig de nostre Senyor ton Déu. 13
Senyor a Moysès sobra Ysrael.
fes, e sia nostre Senyor ab tu. 17
nom de Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1
e los sacerdots e los levites. 3
e foren per nombra XXXVII M ª. 4

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

E David pres la corona del cap de lur rey
E manà-ce’n lo pobla qui era en ella, e
E axí ho féu de totes les altres ciutats
E despuxes tornà-ce’n David ab tot son
E aytantost hach batalla en Gatza ab los
E aprés [*] moltes batalles ab los
E aprés hach més batalla en Get, e aquí
E fon fet que Satanàs estech sobra Ysrael
E dix David a Joab e als primers nats del
E dix Joab: –Nostre Senyor Déu anadirà a
E la paraula del rey era sobra Joab fort,
E foren tots los hòmens de Ysrael
E Leví e Benyamín no foren comtats ab
E fo açò mal en l’esguordament de nostre
E dix David a nostro Senyor Déu: –Molt he
E parlà nostre Senyor a Gaddi, profeta de
E David dix a Gaddi: –[*] Molt més am
E, adonchs, donà nostre Senyor mortaldat
E tramès Déu l’àngel en Jerusalem, e
E l’àngel de nostre Senyor estech en la
E alçà David sos ulls e viu l’àngel de
E caygué Daviu e los vells, vestits de
E dix David a nostre Senyor: –Yo som
E l’àngel de nostre Senyor dix a Gaddi:
E puyà David per la paraula de Gad, la
E regirà’s Aruau e viu l’àngel, e quatra
E Aruau esguordà, e viu David la sua faç
E dix David a Aruau: –Dóne’m lo loch de
E dix Aruau a David: –Prin-la e face’n
E dix lo rey David a Eruau: –Axí no és per
E donà David a Aruau [*] DC peces d’aur.
E bastí aquí altar a nostra Senyor e puyà
E apellà nostre Senyor e respòs ab foch
E dix nostro Senyor a l’àngel: –Torna lo
E com viu David que nostre Senyor li havia
E no pogué David anar devant ell per
E dix David: –Açò serà le casa de Déu
E manà David que hom ajustàs tots los
E ferres per fer moltes claus a obs de les
E adonchs David dix: –Mon fill Salamó és
E aparallà David de ço que havia obs son
E apellà [*] Salamó e manà-li que bastís
E fou sobre mi la paraula de nostre
E don-te nostre Senyor seny e discreció
E adonchs seràs abundant si guardes fer
E esforse’t e conforte’t, e no·t temes
E manà David a tots los prínceps de Ysrael
E David era ya vell e sadoll de dies, e
E foren comtats tots los levites hom de
E havien d’equests XXIIII M ª ordonats al
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1Par 23,7
a saber: Garson e Càat e Merarí. 7 E los fills de Garson: Laadar e Semeý. 8 E
1Par 23,8
fills de Garson: Laadar e Semeý. 8 E los fills de Laadar havie-hy per cap
1Par 23,10
eren caps patrons de Ladan. 10 E los fills de Semeý foren Jóad e Sizà e
1Par 23,12
feren casa payroal de una part. 12 E los fills de Cahat foren IIII: Abraam e
1Par 23,13 Abraam e Ysach e Ebrot e Usiel. 13 E los fills de Abraam foren Aaron e
1Par 23,13 de Abraam foren Aaron e Moysès. E fon departit Aaron per a sacrificar al
1Par 23,14
devant nostre Senyor [*]. 14 E Moysès, l’hom de Déu, e sos fills foren
1Par 23,15
aparellats en lo trip de Leví. 15 E los fills de Moysès foren Gerson e
1Par 23,16 Moysès foren Gerson e Eliàtzer. 16 E los fills de Gerson foren apellats
1Par 23,17
patró. 17 [*] e no hagué més fills. E los fills de Arabies foren molts. 18 E
1Par 23,18
fills de Arabies foren molts. 18 E los fills de Isabat: Salomich, qui fon
1Par 23,19
Salomich, qui fon cap patró. 19 E los fills de Ebron: Geries, qui fon cap
1Par 23,20
lo terç, e Jahaman, lo quart. 20 E los fills de Jusiel: Michà, e fo cap
1Par 23,21
cap patró, e Jaziès, lo segon. 21 E los fills de Merarí: Maalí e Mussí. E
1Par 23,21
los fills de Merarí: Maalí e Mussí. E los fills de Maalí, Alaatzar e Sis. 22 E
1Par 23,22
fills de Maalí, Alaatzar e Sis. 22 E Alaatzar [*] hach fills [*], e preseren
1Par 23,23
e preseren los fills de Sis [*]. 23 E los de Mussí foren [*] Moab e Èder e
1Par 23,26 posarà en Jerusalem per tostemps 26 E no [*] als levites al tabernaccla ne
1Par 23,32
sovent devant nostre Senyor. 32 E guordaven lo ofici del tabernaccla del
1Par 24,1
de Déu. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E los fills de Aron eren atresí depertits.
1Par 24,1
de Aron eren atresí depertits. E eren aquests: Nadab e Abiüd e Alaatzar e
1Par 24,2
e Abiüd e Alaatzar e Ytamar. 2 E moriren Nadab e Abiüd devant lur pare,
1Par 24,3
en capellans Alatzar e Ytamar. 3 E aquests depertí David, e Sadoch, dels
1Par 24,4
cases de lurs pares, e foren XVI. E dels fills de Ytamar no foren sinó VIII.
1Par 24,5
de Ytamar no foren sinó VIII. 5 E partiren-los per sorts en aquells ab
1Par 24,6
Aleatzar e dels fills de Ythamar. 6 E escriví-los Samaÿas, fill de Thanael,
1Par 24,6
de Abiatar, per asser cap patrons. E aquests prenien una part de açò que
1Par 24,7
pertenyens als fills d’aquells. 7 E axí la primera sort a Joraïp, e la
1Par 24,20
nostre Senyor Déu d’Israel. 20 E los fills de Leví, los romasos: fills de
1Par 24,21
e los fills de Gubael, Joaddies. 21 E Rahabies e [*]: Jacies, lur cap. 22 E
1Par 24,22
Rahabies e [*]: Jacies, lur cap. 22 E Ysachar, Salomir, [*] Jóat e Ebron. 23 E
1Par 24,23
Salomir, [*] Jóat e Ebron. 23 E los fills de Ebron, Jaries és lo primer
1Par 24,26
e lo fill de Jasies és Zacaries. 26 E los fills de Merarí, Maalí e Mussí, [*]
1Par 24,28
de [*] Sóam e Satur e Ibrí. 28 E los fills de Maalí fon Aleatzar, qui no
1Par 24,30
los fills de Sis fo Joaramael. 30 E los fills de Mussí foren Maalí e Héder e
1Par 24,31
per lurs casades peyroals. 31 E encara ells gitaren sorts en contra de
1Par 25,1
lo manor. 25,Tit Capítol XXV 1 E departí David los prínceps de la host l’
1Par 25,3
qui profetitzava per mà del rey. 3 E los fills de Getidum foren Gadalies e
1Par 25,4
per loar e banayr nostre Senyor. 4 E los fills de Aman foren Baquies e
1Par 25,5
de Déu per axelsar noblesa. E donà Déu a Aman XIIII fills e tres
1Par 25,7
la casa de nostre Senyor Déu [*]. 7 E foren lur nombra ab lurs germans qui
1Par 25,8 a nostre Senyor CC L e XXXVIII. 8 E gitaren sorts per demanar axí als grans
1Par 25,9
als pochs, mestres ab escolans. 9 E axí la primera sort a Josep, fill de
1Par 26,1
e foren XII. 26,Tit Capítol XXVI 1 E les partides dels portés foren dels
1Par 26,2
fill de Coré, dels fills de Asaf. 2 E dels fills de Masabonias fon primer nat
1Par 26,4
Jacanat lo VI, Elehonay lo VII. 4 E los fills de Obetedeedom: fon Samaÿas
1Par 26,6
lo VIII; cor Déu lo havia banaÿt. 6 E a Samaÿas, son fill, nesqueren fills qui
1Par 26,9
ab poder de servir, e eren LXII. 9 E los fills de Masalamies ab lurs germans
1Par 26,10
hòmens de host, e eren XVIII. 10 E los fills de Cussí, dels fills de
1Par 26,12
e germans de Cussí eren XIII. 12 E aquestes eren les partides dels portés
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1Par 26,13
per servir le casa de Déu. 13
1Par 26,14
per casades de lurs pares [*]. 14
1Par 26,28
per esforsar la casa de Déu. 28
1Par 26,29 mà de Salomir e de sos germans. 29
1Par 26,31
Senyor e a servey del rey. 31
1Par 27,1
del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1
1Par 27,3
era de XXIIII M ª hòmens. 2 [*] 3
1Par 27,4
los prínceps [*] del mes primer. 4
1Par 27,5 companya, e eren XXIIII M hòmens. 5
1Par 27,7
mès regidor Amsadab, son fill. 7
1Par 27,13 companyia eren XXIIII M hòmens. 13
1Par 27,15 companyia eren XXIIII M hòmens. 15
1Par 27,16 companyia eren XXIIII M hòmens. 16
1Par 27,23
de cascun trip d’Israel. 23
1Par 27,24
axí com les steles del cel. 24
1Par 27,25
com féu comtar lo rey David. 25
1Par 27,26
Jonathan, fill de Usiel. 26
1Par 27,28
vinyes era Sabdí lo sofonita. 28
1Par 27,30
era Safach, fill de Edelay. 30
1Par 27,30
los camells era Onil lo esmalaÿta.
1Par 27,31
era Sacaries lo meronoteu. 31
1Par 27,32
sobra los fets del rey David. 32
1Par 27,33
era ab los fills del rey. 33
1Par 27,34
del rey, e Elietar [*]. 34
1Par 27,34
era Joyadà, fill de Banaÿas, [*].
1Par 28,1
era Johab. 28,Tit Capítol XXVIII 1
1Par 28,2
vasalls de la host de Jerusalem. 2
1Par 28,3
Ja hu he yo aparellat de fer. 3
1Par 28,4
ést e sanch has escampada.” 4
1Par 28,5
a mi rey e regnar sobra Ysrael. 5
1Par 28,6
del regna de Déu sobra Ysrael. 6
1Par 28,7
a ell per fill e yo li saré pare. 7
1Par 28,8
e los meus juýs axí com fa huy.” 8
1Par 28,9
fills aprés de vós enpertostemps. 9
1Par 28,9
en totes cogitacions entén.
1Par 28,11
e esforce’t e fes-ho. 11
1Par 28,12
dobles e la casa del cubertís. 12
1Par 28,13
nostre Senyor e dels santuaris. 13
1Par 28,16
[*] e de ses cresolas [*]. 16
1Par 28,19
escrit de part de nostre Senyor.
1Par 28,20
ab tota la forma de les obres.» 20
1Par 28,21
tota la obra del servey de Déu. 21
1Par 28,21
a tot l’ofici de la casa.
1Par 29,1
29,Tit Capítol XXVIIII 1
1Par 29,2
car de nostre Senyor Déu és. 2
1Par 29,3
[*], e moltes pedres de marbra. 3
1Par 29,8
XVIII mília quintàs de [*] ferra. 8
1Par 29,9 Déu per mà de Atusel lo gesimero. 9
1Par 29,10
David se alagrà de gran goig. 10
1Par 29,12
aquell qui axalces tot príncep. 12

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

E gitaren sorts axí en lo poch com en lo
E caygué la sort primera a sol ixent a
E tot açò que santificà Samuel profeta e
E de Isbat, e de Naamies e de sos fills, a
E de Habron era cap Geremies, qui era del
E lo nombra dels fills de Ysrael per lurs
E era dels fills de Fares, qui era cap de
E sobra la part del mes segon era Deday
E lo príncep de la host tercera del terç
E sobra la part quarta fon Azael, germà de
E en la companyia del X èn mes fon príncep
E fon príncep Alday de Natorfat, en lo XII
E aquests qui eren regidors sobra los
E David no féu comptar lo trip de Levý de
E Joab, lo fill de Saruià, comensà a
E sobra los tresors del rey era tresorer
E sobra los fahadors de la obra de fora e
E sobra los olivers e sobra los ullastres
E sobra los camells era Onil lo esmalaÿta.
E sobra les someras era Sacaries lo
E sobra les ovelles era Jahas lo geteu.
E [*] era conseller e hom discret e
E Arxitòfell era atrecí conseller del rey,
E aprés d’ell era Joyadà, fill de
E lo príncep de la host del rey era Johab.
E ajustà David tots los prínceps de la
E com los hach ajustats, levà’s en peus e
E Déu ha a mi dit: “Tu no bastiràs casa en
»E nostre Senyor Déu d’Israel ha elet a
E de tots mos fills, que molts me n’ha
E Déu dix a mi: “Salamó, ton fill, bastirà
E yo endressaré lo seu regna
»E ara, en presència de tot Ysrael e de
E tu, Salamó reguonex lo Déu de ton pare e
E si ell serchas, trobar-l’has; e si
E donà David a Salamó, son fill, la forma
E la forma de tot ço qui era en sperit ab
E de les partides dels capellans e
E donà-li or a pes a obs de la taula [*]
E dix David: «Tot açò m’és estat fet a
E dix David a Salamó, son fill: –Esforce
E vet les pertides dels preveres e dels
E [*] en tota l’obra molt hom sert e savi
E adonchs lo rey David dix a tota la
E yo ab tot lo meu poder he aparellat a la
E encara he volgut més e en voluntat en la
E aquell qui havia pedres precioses donava
E alagrà’s lo poble, per ço com havien
E adonchs lo rey David benahí nostre
E la riquesa e la honor és en lo teu
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1Par 29,14 tu e loam lo nom de la tua laor. 14
1Par 29,17
de la tua mà, teu és tot. 17
1Par 29,17
he vodades totes aquestes coses.
1Par 29,20
lo palau que he endressat. 20
1Par 29,20
lo nom de nostre Senyor Déu.
1Par 29,21
nostre Senyor e al rey. 21
1Par 29,22
e sacrificis molt a tot Israel. 22
1Par 29,22
altra veu Salamó, fill de David.
1Par 29,23
esser rey e Sadoch per capellà. 23
1Par 29,24
e obaý e banaý a ell tot Ysrael. 24
1Par 29,25
del rey David [*] a Salamó. 25
1Par 29,26
fo [*] en Ysrael abans que ell. 26
1Par 29,28 Ysrael 27 [*] XXXX anys: [*]. 28
1Par 29,28
de dies e de riquesa e de honor.
1Par 1,22 21 e Adoram e Husal e Diquelà 22 e
1Par 1,40
de Saban foren Haylan e Nanat e
1Par 1,18
engendrà Salla, e Salla engendrà
1Par 1,19
engendrà Éber. 19 E foren nats a
1Par 1,25
Sàlef foren Sem, Arficiat, Sala, 25
1Par 8,22
[*] 21 [*] Semeý. 22 E Yspam e
1Par 4,18
infentà Jàrech, pare de Guedoch, e
1Par 7,31
31 E los fills de Barià foren
1Par 7,32
qui fon senyor de Bercayt. 32 E
1Par 8,17 17 E Sabadies e Massulam e Hisquí e
1Par 1,43
regnàs rey en Ysrael: Bele, fill de
1Par 23,19
fon cap patró. 19 E los fills de
1Par 24,22
22 E Ysachar, Salomir, [*] Jóat e
1Par 24,23
[*] Jóat e Ebron. 23 E los fills de
1Par 23,12 Cahat foren IIII: Abraam e Ysach e
1Par 9,11
e Jatchim 11 e Atzaries, fill de
1Par 1,30
30 e Missà e Dupmà e Massaà e
1Par 8,3
lo quint. 3 E Beaell hach fills
1Par 27,29
de les valls era Safach, fill de
1Par 23,23 23 E los de Mussí foren [*] Moab e
1Par 1,43
reys qui regnaren en la terra de
1Par 1,51
51 E mor Adar, foren mayorals de
1Par 1,54 Elan. Aquests XI foren mayorals de
1Par 18,11
aur que portà de totes les gents de
1Par 18,12
12 E Isay, fill de Siruià, farí
1Par 18,13 M ª hòmens. 13 E †en Basaces† en
1Par 18,13
13 E †en Basaces† en Edom e fo
1Par 7,38
de Góher foren Gafuà e Pispà e
1Par 5,24
de les casades de lurs pares foren
1Par 4,6
6 E Neathà li enfentà Acussam e
1Par 2,19
19 E murí Esubà, pres Pretalep
1Par 1,23
22 e Ebal e Abimael [*] 23 e
1Par 4,4
fills de Hur, primerament nat d’
1Par 2,50
de Hur, lo seu primer nat fon de
1Par 6,66
fills de Caat foren del trip de
1Par 6,67
reculliment: Cichem en lo munt de

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

E com qui som yo ni lo meu pobla que hajam
E yo sé, Déu meu, que tu tries lo coratge
E ara lo teu pobla, qui ací és, [*] ha
E adonchs dix David a tota la gent:
E banahíran tota la univercitat nostre
E sacrificaren a nostre Senyor l’endemà
E menyaren e bagueren devant nostre Senyor
E untaren-lo [*] a esser rey e Sadoch
E sigué Salamó sobra lo siti de nostre
E tots los prínceps e vasals, e encara
E nostre Senyor levà en alt Salamó a vista
E David, fill de Jessè, regnà sobra tot
E morí en bona valleza e sadoll de dies e
E regnà Salamó son fill en loch seu. 29
Ebal e Abimael [*] 23 e Efir e Evilà e
Ebel e Safí e Onam. E los fills de Sibeon
Éber. 19 E foren nats a Éber dos fills, lo
Éber dos fills, lo nom de la un fon
Éber, Fèleig, Rahú, 26 Salech, Nachor,
Éber [*] 23 e Abdon e Ezecrí e Evan 24 e
Èber, pare de Sechó, e Jecortiel, pare de
Èber e Marcaal, qui fon senyor de Bercayt.
Èber engendrà Jafalet e Zómer e Ethana e
Èber 18 e Ysmalar e Jazalies e Joadab
Ebor, qui havia nom abans Dinadab. 44 E
Ebron: Geries, qui fon cap patró, e
Ebron. 23 E los fills de Ebron, Jaries és
Ebron, Jaries és lo primer nat, e Amaries,
Ebrot e Usiel. 13 E los fills de Abraam
Echies, fill de Masulam, fill de Sadoch,
Edab e Temà 31 e Gecur e Nafís e Quèdema.
Edat e Guetà, Abiüd, 4 e Habirua e Norman
Edelay. 30 E sobra los camells era Onil lo
Èder e Gerensot. 24 Aquests són los fills
Edom abans que regnàs rey en Ysrael: Bele,
Edom: Tamnà e Aylà e Jaret 52 e Mahulibamà
Edom. 2,Tit [*] 1 Aquests foren fills de
Edom e de Moab [*] e dels filisteus e de
Edom en la vall de la Sal, e baté XVIII M
Edom e fo Edom serf de David. E salvà
Edom serf de David. E salvà nostre Senyor
Eerà. 39 E los fills de Hulà foren Araà e
Éfer e Jeser e Eliel e Sariel e Jeremies e
Éffer e Atimuy e Asterý. Aquests foren
Effetar per muller e enfentà-li Hur. 20
Efir e Evilà e Jabab. E tots aquests foren
Efrata e pare de Baslem. 5 E Assur, senyor
Efratha e ha nom Subal, pare de
Efraÿm, 67 e donaren-lurs ciutats al
Efraÿm ab sos deports [*], 68 [*] 69 e
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1Par 7,20
Alaquí e Abimam. 20 E los fills de
1Par 7,22
a pendra lur bestiar. 22 E
1Par 9,3
e los de Bengemín e los fills de
1Par 12,30
la casa de Saül. 30 E dels fills de
1Par 27,10
Eles, lo palonita, dels fills de
1Par 27,14
Baraàs de Piator, dels fills de
1Par 27,20
fill de Zariel; 20 e del trip de
1Par 11,23
de V colzes, e en le mà de l’
1Par 2,34
fills, sinó filles, e havia un fill
1Par 1,8
E los fills de Cam foren Eús e los
1Par 17,5
que yo fiu puyar Ysrael de terra de
1Par Prol,17 los jueus. Sàpies que Alaxandria e
1Par 8,6
Enchan. 6 Aquests són los fills de
1Par 18,16
salmanador. 16 E Sadoch, fill d’
1Par 1,12
[*] e los casaluytans, e d’aquests
1Par 6,56
de Judà, e lurs deports; 56 emperò
1Par 11,25 era dels XXX pus honrats, mas entrò
1Par 1,52
e Aylà e Jaret 52 e Mahulibamà e
1Par 4,5
de Etecà, e hach dues mullers,
1Par 4,7
fills de Maachà. 7 E los fills de
1Par 4,15
Calef, fill de Jerofonà, e Yram e
1Par 5,26
trip de Menessè, e menaren-los en
1Par 9,8
8 e Jabanies, fill de Jerocham; e
1Par 8,12
e Sómer; aquests bastiren [*]
1Par 1,17
[*]. 17 E los fills de Sem foren
1Par 1,54
e Tanièn e Mibzar 54 e Mardiés e
1Par 6,26
e Masnet, 26 del qual fon fill
1Par 6,27
e Nàar 27 e Haliab e Gerotan e
1Par 6,34
de Joel, fill de Samuel, 34 fill de
1Par 26,3
3 Elom lo V è, Jacanat lo VI,
1Par 8,24
e Ezecrí e Evan 24 e Jeremies e
1Par 7,35
e Gabuà e Aram. 35 E los fills de
1Par 27,10 companya del VII èn mes era príncep
1Par 28,4
4 »E nostre Senyor Déu d’Israel ha
1Par 28,6
mi casa e mes claustres, car yo he
1Par 7,21
fill d’equell, [*] e Àsser e
1Par 25,4
e Geramot e Amaanias e Ennam e
1Par 16,13
sos serfs, fills de Jacob, sos
1Par 14,7
e Jasia 7 e Elizamà e Beelidà e
1Par 15,11
Oriel e Asayà e Joel e Samaÿas e
1Par 2,13
13 E Jessè engendrà son primer nat
1Par 12,9
lur cap primer e Obadià lo segon e
1Par 23,15 los fills de Moysès foren Gerson e
1Par 24,12
e la X ª a Zacaries, 12 e la XI ª a
1Par 5,24
de lurs pares foren Éfer e Jeser e
1Par 12,11
lo quint 11 e Escay lo VI è,
1Par 15,9
de Elisafan [*] 9 [*] era príncep
1Par 27,33
era atrecí conseller del rey, e
1Par 14,5
e Salamó 5 e Ibear e Helisua e
1Par 8,39
nat Hulam, e Gebús fon lo segon e

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Efraÿm foren Sutalla e Bèred, son fill d’
Efraÿm, lur pare, ne tench dol molt temps,
Efraÿm e de Manassè, e cativaren-los
Efraÿm foren XXII M ª e DCCC vasalls de
Efraÿm, e en la sua companyia eren XXIIII
Efraÿm, e en se companyia eren XXIIII M
Efraÿm, Azaÿa, fill de Azaes; e del mig
egepcià era le lança a forma de plagador
egipcià, qui havia nom Saarchaà. 35 E
egipsians e Pur e Canaan. 9 E los de Chus
Egipta entrò al die de vuy; són estat de
Egipte louen Hacifiya actor lur [*] los
Ehud qui foren caps de les cases de lurs
Eitub, e Aximàlech, fill de Abiatar, éran
eixiren los felisteus e los captoreus. 13
el camp de la ciutat e sos cortills
el terç no hy vench, e mès-lo David
Elà e Pinom 53 e Cavons e Tanièn e Mibzar
Elà [*]. 6 E Neathà li enfentà Acussam e
Elà són Sèret e Súar e Tenan. 8 E Evós
Elà [*] fóran pares de Canahan. 16 E los
Elà e en Tabor e en Arà e en Aran Gossan,
Elà, fill de Huzí, fill de Mercrí; e
Elad e ses viletas. 13 E Barà e Zómer
Elam e Assur e Arfazat e Eliud e Aram e Us
Elan. Aquests XI foren mayorals de Edom.
Elcanà e Safay e Nàar 27 e Haliab e
Elcanà. Aquests foren fills le un de l’
Elcanà, fill de Joratam, fill de Liel,
Elehonay lo VII. 4 E los fills de
Elem e Antories 25 e Abdaxà e Famiel, qui
Élem, son germà, foren Safahà e Junà e
Eles, lo palonita, dels fills de Efraÿm, e
elet a mi més que nengú de la casa de mon
elet a ell per fill e yo li saré pare. 7 E
Elet. E materen-los hòmens de Gad, nats
Eleta e Gadulti e Romanati e Jèsser e
elets. 14 Ell és nostre Senyor e nostro
Elfàlet. 8 E, com hagueren oït los
Elí e Aminadab. 12 E dix-los: –Vós sots
Eliab, lo segon Amodab, lo terç Semtà, 14
Eliab lo terç 10 e Masmanà lo quart e
Eliàtzer. 16 E los fills de Gerson foren
Eliazip, a Zepxim, e la XII ª a Hupà, 13 e
Eliel e Sariel e Jeremies e Hodomnà e
Eliel lo VII è 12 e Joanan lo VIII è [*]
Eliel [*] 10 [*] e sos germans C XII. 11 E
Elietar [*]. 34 E aprés d’ell era Joyadà,
Elifale 6 e Noga e Nófet e Jasia 7 e
Elifàlet lo terç. 40 E foren los fills de
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1Par 1,35
1Par 1,36
1Par 15,18
1Par 15,21
1Par 3,7
1Par 7,8
1Par 15,8
1Par 3,6
1Par 1,17
1Par 12,20
1Par 18,15
1Par 26,7
1Par 1,7
1Par 3,8
1Par 14,7
1Par 27,18
Par Prol,3
1Par 1,11
1Par 1,45
1Par 1,46
1Par 2,21
1Par 2,48
1Par 5,20
1Par 8,12
1Par 9,20
1Par 10,3
1Par 10,7
1Par 10,13
1Par 11,2
1Par 11,9
1Par 11,10
1Par 11,11
1Par 11,12
1Par 11,13
1Par 11,20
1Par 11,20
1Par 11,23
1Par 11,24
1Par 11,25
1Par 11,42
1Par 12,17
1Par 12,17
1Par 12,20
1Par 12,23
1Par 15,13
1Par 16,2
1Par 16,27
1Par 16,37
1Par 16,37
1Par 17,13
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de Ysach foren Ysahú [*]. 35 [*]
Johavilam e Corè. 36 E los fills de
Benaÿas e Mahasias e Macthazias e
tabals [*]. 21 E Mathaties e
de Jamiel. 6 Jabaet, Elisamà, 7
foren Samirà e Joàs e Làzer e
eren C XXX. 8 E dels fills de
Berzabé, filla de Jamiel. 6 Jabaet,
Sem foren Elam e Assur e Arfazat e
ço és, Adamà e Jacebat [*] e
tota la host. E Josafat, fill de
eren vasalls de host. 7 [*] e foren
7 E los fills de Janan foren
Elifòlet e Noga e Nàfeg e Jafia 8 e
6 e Noga e Nófet e Jasia 7 e
Sadoch; 18 del trip de Judà,
le ciència de les escriptures,
fort en terra de Agipta. 11 E d’
fill de Sara, e regnà aprés per
46 E morí Cussum, e regnà aprés
Galaad, e pres-le per muller. E
que hach nom Micalí, infentà a
e Déu oý ells, cor se confiaven en
Abicub e Alafàel. 12 E als fills de
entigament, e nostre Senyor era ab
qui·l passaguían, dels quals
fills e que tota le host qui era ab
13 E morí Saül per se colpa, cor
feyes entrar e axir Ysrael devant
nostre Senyor Déu de Sabaot era ab
éran ab Daviu, qui s’esforsaven ab
aquest era cap dels terratinents;
que matà una vegada. 12 E aprés
aquest era dels tres vasals. 13 E
de Joab, era cap dels altres XXX;
lança sobra CCC que matà-na, e
de tela de taler. E devellà ab
Tot açò féu Benayà, fill de Joyadà;
ell havia nom del terç vasal. 25E
cap del trip de Rubèn, sobra
ne per aydar-li, ne si eren ab
-lo a sos anamichs, sens tort que
[*] a Sicialech, se gitaren devant
per fer tornar lo regna de Saül a
primeria no·m donà entendra envers
e los sacrificis pasificables,
cels. 27 Glòria e balleza és devant
e laor a nostre Senyor». 37 E com
Senyor». 37 E com ell hach açò dit,
e le mia mà no·s levarà de sobra

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Elifans, Rauell e Gehús e Johavilam e
Elifans foren Teniman e Omar e Saffí e
Elifeu e Machamos e Obededom e Johel.
Elifeu e Macamas e Obededom e Jael e
Elifòlet e Noga e Nàfeg e Jafia 8 e
Elinay e Ambrí e Gemiot e Abrà e Anachó e
Elisafan [*] 9 [*] era príncep Eliel [*]
Elisamà, 7 Elifòlet e Noga e Nàfeg e Jafia
Eliud e Aram e Us e Hull e Gèter e Màzeg.
Eliüd e Selcay, cap dels millenars del
Eliüd, [*] salmanador. 16 E Sadoch, fill
Eliüd e Samaquies. 8 [*] e lurs fills e
Elizà e Trassiza e los quireus e los
Elizamà e Eludà [*]. 9 Tots són fills de
Elizamà e Beelidà e Elfàlet. 8 E, com
Elizeu, fill dells germans de David; e del
ell se trau escarn de ci matex, car per
ell isqueren los luhotrans e los nemitans
ell Cussim, de terra de Temman. 46 E morí
ell Adab, fill de Adab, qui farí Madian al
ell era de adat de LX anys, e infentà
ell Zàbet e Tiranó, 49 lo qual engendrà
ell. 21 E cativaren lur bestiar e lurs
ell foren Ffàal e Àber e Missam e Sómer;
ell. 21 E Zaries, fill de Masalmies, fon
ell hach gran pahor. 4 E dix Saül a son
ell era en fuyta, desempararen las ciutats
ell peccà contra nostre Senyor, no guardà
ell. E nostre Senyor, ton Déu, te dix: “Tu
ell. 10 Aquests són los caps vaxalls qui
ell en son regna an tot Ysrael per ferell gitava son dret sobra CCC hòmens que
ell era Alatzar, fill de son oncla lo
ell era ab Daviu a part de munt, com los
ell gitava le sua lança sobra CCC que matà
ell era en compte dels tres pus hondrats,
ell una verga, tolch-li le sua lança
ell havia nom del terç vasal. 25E ell era
ell era dels XXX pus honrats, mas entrò el
ell los XXX, 43 e Anan, fill de Mahachà, e
ell d’un cor ensemps, o si eren venguts
ell no·ls tenia: –E per qualque rahó vós
ell hòmens de Menessè, ço és, Adamà e
ell, segons le paraula de nostre Senyor.
ell, per ço com nós no·l requerim segons
ell banaý lo poble [*] 3 e partí a tothom
ell, santadat e magnifisència és lo seu
ell hach açò dit, ell lexà d’aquí avant
ell lexà d’aquí avant l’archa del
ell, axí com l’he levada en aquell qui és
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1Par 19,14
que li plàcia. 14 E acostà’s Joab,
1Par 19,14
’s Joab, ell e lo poble qui era ab
1Par 19,14
Aram a batalla, e fogiren per
1Par 19,17 David contra Aram e combaté’s ab
1Par 21,10 10 –Vé e parla a David, e digues a
1Par 21,20
l’àngel, e quatra seus fills ab
1Par 21,30
30 E no pogué David anar devant
1Par 22,9
he de tots sos anamichs entorn d’
1Par 22,10
10 Ell bastirà casa al meu nom,
1Par 23,13
Aaron per a sacrificar al santuari,
1Par 27,6
dels XXX vasalls e sobra los XXX
1Par 27,7
e Sabadies, son fill, aprés d’
1Par 27,34
rey, e Elietar [*]. 34 E aprés d’
1Par 28,6
e mes claustres, car yo he elet a
1Par 28,7
lo seu regna enpertostemps, si
1Par 28,9
en totes cogitacions entén. E si
1Par 28,9
ell serchas, trobar-l’has; e si
1Par 28,12
de tot ço qui era en sperit ab
1Par 29,1
és u que nostre Senyor ha alet,
1Par 29,23 molta benanansa, e obaý e banaý a
1Par 29,25
a vista de tot Ysrael e donà sobra
1Par 29,25 yamés no fo [*] en Ysrael abans que
1Par 29,30
e los accidents qui passaren sobra
1Par 16,14
fills de Jacob, sos elets. 14
1Par 22,10
donaré a tot Ysrael en sos dies. 10
1Par 10,4
pom en terra, e lexà’s caure sobre
1Par 20,3
E manà-ce’n lo pobla qui era en
1Par 10,7
los filisteus e habitaren en
1Par Prol,2 estave ferma e pura segons ço que
1Par Prol,89
escrivans, qui de l’enteniment
1Par 4,41
de vuy, e habitaren aquí en loch de
1Par 4,42
pastures a llurs ovelles. 42 E a
1Par 5,10
en lurs mans los agaritans e
1Par 5,11
11 E los fills de Gaad en contra
1Par 5,20
20 [*] e tots aquells qui eren ab
1Par 5,20
Déu cridaren en la batalla e Déu oý
1Par 5,25
quals havia destrovits Déus devant
1Par 5,26
lo Déu de Ysrael scomoch contre
1Par 7,4
e foren quatra caps. 4 E allí
1Par 8,32 en Jerusalem de prop lurs germans e
1Par 9,20
fill de Aletzar, fon senyor sobra
1Par 9,27
de la casa de Déu, car sola a
1Par 9,33
cor de dia e de nit eren sobra
1Par 12,1
era detengut [*] Saül, fill de Sis;
1Par 12,3
Saül, e de Bengemín. 3 E lo cap d’
1Par 12,32
de lur trip caps dels CC, e ab
1Par 13,2
totes les terres de Israel, e ab
1Par 13,2
las ciutats ab lurs deports. E, com
1Par 14,8
batalla e, com David ho sabé, axí a
1Par 14,14
e Déu dix-li: –Puge derrera
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ell e lo poble qui era ab ell, davant Aram
ell, davant Aram a batalla, e fogiren per
ell. 15 E com los fills d’Amon vaheren
ell. 18 E fugí Aram per Ysrael. E matà
ell açò: “Diu nostra Senyor que prengues
ell, qui s’amaguaren [*]. 21 [*] E Aruau
ell per raquerir Déu, cor era torbat per
ell, cor Salamó haurà nom. Pau e repòs
ell me serà fill e yo li saré pare, e
ell e sos infants per a perfumar devant
ell mès regidor Amsadab, son fill. 7 E
ell, e la companya [*]. 8 Del V mes era
ell era Joyadà, fill de Banaÿas, [*]. E lo
ell per fill e yo li saré pare. 7 E yo
ell s’esforsa de fer los meus manaments e
ell serchas, trobar-l’has; e si ell
ell lexas, lexar-t’ha per tostemps. 10
ell del palau de la casa de nostre Senyor
ell és fadrí tendre e la obra és de gran,
ell tot Ysrael. 24 E tots los prínceps e
ell honor de regna [*] yamés no fo [*] en
ell. 26 E David, fill de Jessè, regnà
ell e sobra Ysrael e sobra tots los regnes
Ell és nostre Senyor e nostro Déu, per
Ell bastirà casa al meu nom, ell me serà
ella. 5 E com son scuder vahé açò que Saül
ella, e posà’s en Maguera, e en la
ellas. 8 E, com vench l’endemà que la
ells havien enterpetrat, sertes tu, [*]
ells senyen, clarament e manifesta
ells, cor aquí havien pastures a llurs
ells matexs, ço és, als fills de Simeon e
ells habitaren en lurs tabernacles sobra
ells en le terra de Basan entrò a le Saltè
ells, cor a Déu cridaren en la batalla e
ells, cor se confiaven en ell. 21 E
ells. 26 E adonchs lo Déu de Ysrael
ells l’esperit de Pul, rey de Ssur, e l’
ells foren per lurs generacions de casades
ells ensemps. 33 E Gèter engendrà Sis, e
ells entigament, e nostre Senyor era ab
ells era la guorda, e tanien les claus
ells matexos al servey. 34 (Ço és a saber,
ells éran dels vasals valadors de
ells era Achsiàtzar e Joàs, fill de Samayà
ells tots lurs germans. 33 E de Zabulon
ells sien tots los sacerdots e tots los
ells seran ajustats a nós, 3 ratornarem l’
ells a l’encontra. 9 E los filisteus
ells e fé-los le volta desús, e vendràs
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1Par 15,2
de Déu, sinó los levitans, cor
1Par 16,42
42 E Haman e Gedità havien ab
1Par 17,13
13 E yo los saré pare e
1Par 19,17 tot Ysrael e passà Jordà, e vench a
1Par 21,6 Leví e Benyamín no foren comtats ab
1Par 24,31
lurs casades peyroals. 31 E encara
1Par 9,2
en Babilònia per lur colpa. 2
1Par 1,20
fon Jacam. 20 E Jacam engendrà
1Par 26,3
lo terç, Janiel lo quart, 3
1Par 19,6
Anum, rey da Amon, tramès, i
1Par 6,28
foren: lo primer nat fou Jasim, e
1Par 3,8
Noga e Nàfeg e Jafia 8 e Elizamà e
1Par 12,5
e Johanan e Josabat de Gaderà, 5
1Par 6,13
a Ceŀlum, 13 e Ceŀlum engendrà
1Par 6,13
13 e Ceŀlum engendrà Elxies, e
1Par 6,45
45 [*] fill de Amassies, fill de
1Par Prol,73
qui ab dents de cha me rouhen,
1Par 15,17
17 E féran estar los levitans
1Par 13,5
de Sicoch [*] entrò a le entrada de
1Par 6,33
qui estaven ab lurs fills: [*]
1Par 16,41
la qual manà a Ysrael. 41 [*]
1Par 2,17
infantà Amassà, e lo pare de
1Par 18,9
aram [*]. 9 E oý Tecuni, rey de
1Par 1,41
de Am e Dian foren Disson [*] e
1Par 3,1
en Hebron: lo primer hach nom
1Par 6,56
entrada de Judà, e lurs deports; 56
Par Prol,5
les stòries qui són jaquides
Par Prol,11
lexades, cor aquelles coses que
Par Prol,12
cor aquelles coses que en la Lig e
Par Prol,14
e són lexades e oblidades,
Par Prol,14
en aquest libre se contenen
1Par Prol,7 cor ço qui una vegada era enflamat
1Par Prol,30
e los altres aytentost consintens
1Par Prol,32 mas, ço qui és de mayor audàcia,
1Par Prol,40
sengles ceŀles, e açò·s lig
1Par Prol,43
per què no rabran la mia relació
1Par Prol,53
ha vist ne orella oït, ne és puyat
1Par Prol,55
cozes que Déu ha aperallades
1Par Prol,57
d’equestes esser trobades
1Par Prol,61
l’un e de l’altre Testament, diu
1Par Prol,62
segons sent Johan: «Qui creu
1Par Prol,67
no han e [*] l’esgleya ho té
1Par Prol,74 e axò matex los acusadors [*], com
1Par Prol,76
axí si virtut e vici no sia
1Par Prol,83 per lur anamich com yo ho esprova
1Par Prol,90
e manifesta depertits e per rimes
1Par 1,10
e aquest comensà a esser hom fort
1Par 1,43
E aquests són los reys qui regnaren
1Par 1,43 terra de Edom abans que regnàs rey
1Par 1,44
Dinadab. 44 E morí Bele, e regnà
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ells alegí nostre Senyor que aportacen la
ells trompes e sembes per fer son a oir e
ells seran a mi fills, e le mia mà no·s
ells, e aparellà’s David contra Aram e
ells, e fon asbalaÿt Joab per la paraula
ells gitaren sorts en contra de lurs
Ells habitaren los habitadors primers e
Elmadat e Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e
Elom lo V è, Jacanat lo VI, Elehonay lo
els fills de Amon, letres e bé M quintars
Eluà. 29 E los fills de Merarí foren
Eludà [*]. 9 Tots són fills de Daviu e són
Elusai e Geremot e Balay e Sefaries lo
Elxies, e Elxies engendrà [*] 14[*]
Elxies engendrà [*] 14[*] Saraÿas, e
Elxies, 46 fill de Amsí, fill de Barí,
em poblich maldient, ligent mal pels
Emà, fill de Johel [*] 18 e sos germans
Emach, per fer vanir l’arque de nostre
Eman lo cantor, fill de Joel, fill de
Eman e Gedità e als altres triats, qui
Emassà fon Guèter ismaelita. 18 Camel,
Emat, que David havia farida e consumada
Embran e Esbran e Ytaran e Caran. 42 E los
Emon, lo qual hach de Avinóham le
emperò el camp de la ciutat e sos cortills
en los libres dels Reys, ací són trobades.
en la Lig e en los libres dels Reys no són
en los libres dels Reys no són planament
en aquest libre se contenen en suma.
en suma. Prol,Inc Terç pròlech Prol Si le
en les orelles dels hòmens e havien
en si matex raprès; mas, ço qui és de
en [*] translació dels LXX enterpatredors
en les lurs esglésies, la qual cosa no
en letí ne per què·s cuyden n·és
en cor de home, aquelles cozes que Déu ha
en aquells qui l’amen», e les altres
en los libres dels jueus. Sertes los
en lo Avengeli segons sent Johan: «Qui
en mi, segons que diu le Escriptura, del
en dupte. Donchs tornem als jueus, on
en les altres coses me promoven, despux
en les coses, mas que sia mudada ab lo
en convent dels frares. E ço que yo he
«en quants que servesquen a mi mateix e
en terra de Agipta. 11 E d’ell isqueren
en la terra de Edom abans que regnàs rey
en Ysrael: Bele, fill de Ebor, qui havia
en son lloch Jobab, fill de Sara, de
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1Par 1,47
era Avir. 47 E morí Adab, e regnà en son loch Samblà de Masareta. 48 E morí
1Par 1,48 Masareta. 48 E morí Samblà, e regnà en son loch Saül de Roboetalnaar (qui vol
1Par 1,49 49 E morí Saül de Rohebet, e regnà en son loch Baal-Anan [*]. 50 E morí
1Par 2,3
lo primer nat de Judà, e féu mal en l’esguardament de Déu, e Déu aucís1Par 2,7
qui envergonyí Yrrael com peccà en lo vot. 8 E lo fill de Etan fon Esarià.
1Par 2,22
Jaÿr, e aquest hach XXIII ciutats en le terra de Galaad. 23 E prengueren1Par 2,24 de Galaad. 24 E despuxs morí Esrom en Calev-Efrata. E le muller de Esrom, qui
1Par 3,1
los fills de Daviu qui nasquéran en Hebron: lo primer hach nom Emon, lo
1Par 3,4
[*]. 4 A aquest li nesqueren VI en Hebron, e regnà aquí VII anys e VI
1Par 3,4
e regnà aquí VII anys e VI mesos; e en Jerusalem regnà XXXIII anys e VI mesos.
1Par 3,5
anys e VI mesos. 5 E nasqueren-li en Jerusalem aquests fills: Semchà e Sabab
1Par 4,28
com los fills de Judà. 28 Habitaren en Barzabe e en Moladà e en Sirsual 29 e
1Par 4,28
de Judà. 28 Habitaren en Barzabe e en Moladà e en Sirsual 29 e en Balamè e en
1Par 4,28 Habitaren en Barzabe e en Moladà e en Sirsual 29 e en Balamè e en Èssam e en
1Par 4,29
e en Moladà e en Sirsual 29 e en Balamè e en Èssam e en Colab 30 e en
1Par 4,29
e en Sirsual 29 e en Balamè e en Èssam e en Colab 30 e en Batuel e en
1Par 4,29 Sirsual 29 e en Balamè e en Èssam e en Colab 30 e en Batuel e en Horimà e en
1Par 4,30 Balamè e en Èssam e en Colab 30 e en Batuel e en Horimà e en Sicalahó 31 e
1Par 4,30
Èssam e en Colab 30 e en Batuel e en Horimà e en Sicalahó 31 e en Betmer [*]
1Par 4,30 Colab 30 e en Batuel e en Horimà e en Sicalahó 31 e en Betmer [*] e en
1Par 4,31
e en Horimà e en Sicalahó 31 e en Betmer [*] e en Saraÿm. Aquestes són
1Par 4,31
e en Sicalahó 31 e en Betmer [*] e en Saraÿm. Aquestes són las ciutats en què
1Par 4,31 en Saraÿm. Aquestes són las ciutats en què regnà David. 32 E los pobles foren
1Par 4,38 són los qui vénen per noms mayorals en los linatges e en le casa de lurs
1Par 4,38 per noms mayorals en los linatges e en le casa de lurs pares; cresqueren molt.
1Par 4,40 terra era abundada e ampla e posada en pau, cor †en Carmello† habitaven
1Par 4,40
e ampla e posada en pau, cor †en Carmello† habitaven entigament. 41 E
1Par 4,41
aquests qui són escrits per nom, en lo temps de Hazetxies, rey de Judà, e
1Par 4,41
al dia de vuy, e habitaren aquí en loch de ells, cor aquí havien pastures
1Par 4,42
ço és, als fills de Simeon e anaren en lo munt de Saÿr d hòmens a batalla. E
1Par 5,8
fill de Johel, aquells habitaven en Arroer entrò en Abó e Balamon, 9 devers
1Par 5,8
aquells habitaven en Arroer entrò en Abó e Balamon, 9 devers sol ixent
1Par 5,9
cor lo lur bestiar los cresqué en la terra de Galaad. 10 En lo temps de
1Par 5,10
ab los agaritans e caygueren en lurs mans los agaritans e ells
1Par 5,10
mans los agaritans e ells habitaren en lurs tabernacles sobra tota la pertida
1Par 5,11
de Galaad. 11 E los fills de Gaad en contra ells en le terra de Basan entrò
1Par 5,11
E los fills de Gaad en contra ells en le terra de Basan entrò a le Saltè 12 e
1Par 5,12
e era lo segon Jaenay, e Saffar, en Basan. 13 E lurs germans de casa de lur
1Par 5,16
casa de lurs pares, 16 e habitaren en Galaad e en Bessan e en ses viles e en
1Par 5,16
pares, 16 e habitaren en Galaad e en Bessan e en ses viles e en tots los
1Par 5,16 e habitaren en Galaad e en Bessan e en ses viles e en tots los deports de
1Par 5,16
Galaad e en Bessan e en ses viles e en tots los deports de Seron desobra lurs
1Par 5,17
lurs axides. 17 Tots se apertaren en temps de Johatan, rey de Judà, e en
1Par 5,17
en temps de Johatan, rey de Judà, e en temps de Geroboam, rey d’Israel, 18 ço
1Par 5,20
eren ab ells, cor a Déu cridaren en la batalla e Déu oý ells, cor se
1Par 5,20
e Déu oý ells, cor se confiaven en ell. 21 E cativaren lur bestiar e lurs
1Par 5,22
22 menys d’equells qui eren morts en la batalla, [*] e habitaren aquí entrò
1Par 5,23 23 E lo mig trip de Manassès habità en la terra de Bessan entrò a Baaltimon e
1Par 5,26
trip de Menessè, e menaren-los en Elà e en Tabor e en Arà e en Aran
1Par 5,26
Menessè, e menaren-los en Elà e en Tabor e en Arà e en Aran Gossan, e
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1Par 5,26
1Par 6,10
1Par 6,10
1Par 6,15
1Par 6,15
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1Par 6,49
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1Par 6,54
1Par 6,54
1Par 6,55
1Par 6,57
1Par 6,57
1Par 6,61
1Par 6,65
1Par 6,67
1Par 6,71
1Par 6,76
1Par 6,80
1Par 7,2
1Par 7,28
1Par 7,29
1Par 8,28
1Par 8,29
1Par 8,32
1Par 8,40
1Par 9,1
1Par 9,1
1Par 9,2
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1Par 9,13
1Par 9,18
1Par 9,22
1Par 9,25
1Par 9,25
1Par 9,34
1Par 9,35
1Par 10,1
1Par 10,4
1Par 10,4
1Par 10,7
1Par 10,7
1Par 10,7
1Par 10,8
1Par 10,9
1Par 10,10
1Par 10,10
1Par 10,12
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e menaren-los en Elà e en Tabor e
-los en Elà e en Tabor e en Arà e
Azaries, aquell que sacrificà
en lo temple que féu Salamó
15 E Rahossadoch aquest anà
Senyor cativà Jerusalem e Judà
bastí le casa de nostre Senyor
estigueren axí com éran acustumats
sobre l’altar de l’holocaust e
e en sobra l’altar del perfum
per albergar los fills de Aaron
a saber, de Chaat, e caygué-lus
-lus en sort 55 Hebron, qui és
donaren le ciutat del reculliment
ciutat del reculliment en Hebron, e
d’equell trip hagueren X ciutats
e lurs deports. 64 [*] 65 E donaren
lurs ciutats al reculliment: Cichem
altre mig trip de Menessè, Gelon,
trip de Nabtalim hagueren Cades,
E del trip de Gad hagueren Romoch,
de Tholà, e eren vasals de host
haretats e lurs possecions foren
[*] e Magoddó e ses viletes, [*] e
caps de lurs pares [*] e habitaren
[*] e habitaren en Jerusalem. 29 E
Samabaà, e negeix aquests habitaren
tirant bé d’arcs e multiplicaren
si aperentat axí com és escrit
Israel e de Judà, e fóran cativats
los habitadors primers e eren
primers e eren en lur heratat e
pare foren DCC L vasals de host e
lo cap. 18 E entrò are stave
e Samuel lo profeta los stablien
tremuntana. 25 E lurs germans eren
a cap de VII dies aprés de un temps
E aquests éran caps [*] e habitaven
[*] e habitaven en Jerusalem, 35 e
per los felisteus e caygueren morts
Saül le sua espaza e posà le punta
posà le punta en son pits e lo pom
tots los hòmens d’Israel qui eren
que tota le host qui era ab ell era
vengueren los filisteus e habitaren
sos fills morts, qui foren cayguts
Saül e tremateren-lo ab ses armas
10 E materen les armas de Saül
casa de lur déu, e lo cap ficaren
sos fills, e portaren-los-se’n
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en Arà e en Aran Gossan, e foren catius
en Aran Gossan, e foren catius entrò al
en lo temple que féu Salamó en Jerusalem.
en Jerusalem. 11 E Azaries engendrà
en cativatge com nostre Senyor cativà
en poder de Nabugadenasor. 16 E axí foren
en Jerusalem, e adonchs estigueren axí com
en lur ofici. 33 E aquests e aquells qui
en sobra l’altar del perfum en tota le
en tota le obra del sant dels sants del
en los lurs térmens, ço és a saber, de
en sort 55 Hebron, qui és en l’entrada de
en l’entrada de Judà, e lurs deports; 56
en Hebron, e en Alumpnà e sos cortills, e
en Alumpnà e sos cortills, e Jatir e
en sort [*] del trip de Menassè; 62 [*]
en sort del trip de Judà e dels fills de
en lo munt de Efraÿm ab sos deports [*],
en Baasan, e Estarod e lurs axides. 72 E
en Galilea, e Amon e Cariacharim e lurs
en Galaad, e Manahim e lurs axides 81 [*].
en lo temps de Daviu, e éran XXII M ª e
en Bathell e ses viletas, e entorn devers
en aquests habitaren los fills de Josep,
en Jerusalem. 29 E en Gabaon habitaren
en Gabaon habitaren atrecí, e la muller
en Jerusalem de prop lurs germans e ells
en infants e hagueren néts e foren tots C
en lo libre dels reys d’Israel e de Judà,
en Babilònia per lur colpa. 2 Ells
en lur heratat e en lurs ciutats e lurs
en lurs ciutats e lurs sacerdots e lurs
en lo servey de la obra de la casa de Déu.
en lo portal del rey devers orient. E
en lur lealtat, 23 e [*] lurs infants
en los corrals per venir a cap de VII dies
en l’altre per star ab aquests, 26 cor ab
en Jerusalem, 35 e en Gabaon. [*] era
en Gabaon. [*] era apellat Jaheyl, e lo
en lo munt de Gelboe. 2 E encalsaren los
en son pits e lo pom en terra, e lexà’s
en terra, e lexà’s caure sobre ella. 5 E
en lo pla que mort era Saül e sos fills e
en fuyta, desempararen las ciutats e
en ellas. 8 E, com vench l’endemà que la
en lo munt de Gelboe. 9 E despullarenen lur terra e sercaren-ne tota lur
en la casa de lur déu, e lo cap ficaren en
en le casa de Dagon. 11 E oÿren los hòmens
en Jabés, [*] e dejunaren VII jorns. 13 E
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-se tot lo poble d’Israel
vengueren tots los vells de Israel
al rey. E feren covinensa ab Daviu
Samuel. 4 E anà Daviu ab tot Ysrael
fet cap e senyor. 7 E habità Daviu
de Daviu. 9 On més anave, crexia
ab Daviu, qui s’esforsaven ab ell
se ajustaren aquí an batalla
la host dels filisteus era atendada
en lo pla de Rafim, 16 e Daviu fogí
dels filisteus se cuytà e vench
cor yo beuria le lur ànima, cor
sobra CCC que matà-na, e ell era
homa de gran mesura de V colzes, e
XII 1 Aquests vengueren a David
2 e trahents sagetes ab arch
de M ª. 15 Tots pessaren Jordà
dient: –Ab los nostros caps vendrà
garnits [*] qui vinguéran a David
cascú per son nom que vinguecen
e ab cor complit, e vengueren
qui eren romasos de Ysrael havien
figues e vi e oli e bous e moltons
en gran multitut, car alagria era
e tots los levitans, qui són
Déu a nós, car no la havem raquesta
de Beleat a Cariaciharim, qui és
levar l’arque de nostre Senyor [*]
aquell loch «Fares Asaà» entrò
E per ço, David no la racullí ab si
en la sua ciutat, e féu-le pozar
sobra Ysrael, cor molt era levat
Israel. 3 E après David més mullers
vengueren e atendaren-se
los filisteus, donar-los-has
Senyor: –Puge, que yo·ls te daré
·ls te daré en te mà. 11 E puyaren
ha nostre Senyor mos anemichs
vegada los filisteus se ajustaren
1 E David féu casa a nostre Senyor
David tota la universitat de Israel
fer puyar l’arque de nostra Senyor
[*] he aperellat loch, 13 cor Déu
lo manament de nostre Senyor,
Jael e Azaries cantaven ab òrguens
saltant e rient, e menyspresà-lo
se los pobles, lo cor dels obtants
seus juýs. 15 Remenbreu’s tostemps
en lo segle [*] e açò que ha manat
16 que ordonà a Aabram,
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en Hebron, dient a Daviu: –Vet que nós som
en Hebron al rey. E feren covinensa ab
en Hebron devant nostre Senyor e untarenen Jerusalem, ço és, Gebús, cor aquí
en le devesa, e per ço fon apellada
en valor, e nostre Senyor Déu de Sabaot
en son regna an tot Ysrael per fer-lo
en lo camp qui era ple d’ordi, e lo poble
en lo pla de Rafim, 16 e Daviu fogí en la
en la davesa, e la host dels filisteus se
en Batlem. 17 E desijà Daviu e dix: –Qui
en paril de lur ànima le han aportada. E
en compte dels tres pus hondrats, 21 e
en le mà de l’egepcià era le lança a
en Sichalech, dementra que era detengut
en le mà dreta, e ab l’esquerra les
en lo primer mes e era ple de totes parts,
en gràcia de son senyor Saül. 20 E, com
en Hebron, per fer tornar lo regna de Saül
en ajuda de David per fer-lo regnar. 32
en Hebron per fer regnar David sobra tot
en cor de fer regnar David. 39 E stegueren
en gran multitut, car alagria era en
en Ysrael. 13,Tit Capítol XIII 1 Aconsellà
en las ciutats ab lurs deports. E, com
en lo temps de Saül. 4 E dix tota la
en Judea, per levar l’arque de nostre
en lo nom de Déu, qui era apellat. 7 E
en aquest dia present. 12 E David temé Déu
en la sua ciutat, e féu-le pozar en la
en la casa de Obedebedom [*] 14 [*] per
en alt son regna per lo poble d’Israel. 3
en Gerusalem, e engendrà més fills e
en lo pla de Rafaÿm. 10 E David demanà de
en mes mans? E dix-li nostre Senyor:
en te mà. 11 E puyaren en Baylfarazim, e
en Baylfarazim, e anà-hy David e faríen le mia mà axí com a desportellament d’
en la vall. 14 E David demanà [*] a nostro
en le sua ciutat, e bastí loch a le arque
en Jerusalem per fer puyar l’arque de
en lo loch que li havia aparellat. 4 E
en la primeria no·m donà entendra envers
en lurs espatlles ab perxes. 16 E dix
en la octava per sobrapuyar. 22 E
en son cor. 16,Tit Capítol XVI 1 E
en nostre Senyor. 11 Requerits nostre
en lo segle [*] e açò que ha manat en M ª
en M ª generacions, 16 que ordonà a
en son sagrament [*]. 17 E féu-lo estar
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1Par 16,17
[*]. 17 E féu-lo estar ab Jacob
1Par 16,17
-lo estar ab Jacob en custuma,
1Par 16,17
ab Jacob en custuma, en Ysrael
1Par 16,20
palagrins, 20 anant d’una gent
1Par 16,21
d’una gent en altra [*]. 21 E Déu
1Par 16,23
tota le terra, recomptats de dia
1Par 16,29 seus palaus, adorats nostro Senyor
1Par 16,35
de la tua santadat e per loar tu
1Par 16,37
per servir aquella, sovenyr de dia
1Par 16,39
lo tabernaccla de nostre Senyor
1Par 16,40 contínuhament [*], axí com és scrit
1Par 16,43
fet, anà-ce’n lo poble, cascú
1Par 17,1
XVII 1 Dementra que David stava
1Par 17,1
a Natan profeta: –Vet que yo sech
1Par 17,2
a David: –Fes tot ço que has
1Par 17,3
car nostra Senyor és ab tu. 3 E
1Par 17,3
nit fon la paraula de nostre Senyor
1Par 17,4
nostre Senyor: Tu no bastiràs casa
1Par 17,5
en què habit, 5 cor no he habitat
1Par 17,5
al die de vuy; són estat de tenda
1Par 17,5
vuy; són estat de tenda en tenda e
1Par 17,9
[*] 9 E rasinglar-l’he e posaré
1Par 17,13
de sobra ell, axí com l’he levada
1Par 17,14
abans de tu. 14 E fer-l’he estar
1Par 17,17
17 E encara açò és estat poch
1Par 17,20 Déu sinó tu, tot axí com havem oït
1Par 17,21 poble d’Israel? No ha nenguna gent
1Par 17,21
lo teu, e per metra lo teu nom
1Par 17,21 per metra lo teu nom en nobleses e
1Par 17,24
de David, ton serf, sia endressada
1Par 18,3
a Amat, car anava per metra cama
1Par 18,6
E salvà nostre Senyor Déu a David
1Par 18,7
de Adoràtzer e aportaren-les
1Par 18,12
E Isay, fill de Siruià, farí Edom
1Par 18,13 Sal, e baté XVIII M ª hòmens. 13 E
1Par 18,13
M ª hòmens. 13 E †en Basaces†
1Par 18,13 E salvà nostre Senyor Déu a David
1Par 19,2 ab Anum, fill de Naàs, com son pare
1Par 19,2 e vangueren los misatgers de David
1Par 19,5
éran estats enverguoyits [*]: –[*]
1Par 19,10
los jóvens de Ysrael aparellats
1Par 19,15
de Abisay [*] e vengueren-se’n
1Par 20,1
d’açò, com l’any fou passat,
1Par 20,1 Amon. E asetyà Rabà, e David estava
1Par 20,3
3 E manà-ce’n lo pobla qui era
1Par 20,3
lo pobla qui era en ella, e posà’s
1Par 20,3
en ella, e posà’s en Maguera, e
1Par 20,3
e en la padrera del ferra, e
1Par 20,3
-ce’n David ab tot son poble
1Par 20,4
4 E aytantost hach batalla
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en custuma, en Ysrael en testament de
en Ysrael en testament de tostemps, 18
en testament de tostemps, 18 dient: “A tu
en altra [*]. 21 E Déu en altra pobla no
en altra pobla no sofarí que negun hom vos
en dia la sua salvació. 24 Anunciats a les
en lo palau de la sua santadat. 30 Sia
en la tua laor. 36 Benaÿts nostre Senyor
en dia, cascú segons son esser. 38 E
en l’altar qui era da Gabaon, 40 per
en la ley de nostre Senyor, la qual manà a
en son alberch, e David retornà per benayr
en son alberch, dix a Natan profeta: –Vet
en casa coberta de sedra e l’archa de
en ton cor, car nostra Senyor és ab tu. 3
en aquella nit fon la paraula de nostre
en Athan profeta dient: 4 –Vé e digues a
en què habit, 5 cor no he habitat en casa
en casa del dia ensà que yo fiu puyar
en tenda e en tabernaccla. 6 Aytant com he
en tabernaccla. 6 Aytant com he anat ab
en si matex, e no s’estremirà més, ne
en aquell qui és estat abans de tu. 14 E
en mon alberch e mon regna enpertostemps.
en lo teu esguordament: has parlat sobra
en les nostres orelles. 21 E qui és aytal
en la terra que Déu hi sia anat per rembra
en nobleses e en tamor, per gitar gent
en tamor, per gitar gent devant lo teu
en lo teu esguordament. 25 Cor tu, Déu
en lo flum Jordà e·n lo flum de Eufrates.
en tot loch on anà. 7 E pres les vergues
en Jerusalem. 8 E David pres Macaat e
en la vall de la Sal, e baté XVIII M ª
†en Basaces† en Edom e fo Edom serf de
en Edom e fo Edom serf de David. E salvà
en tot loch on anà. 14 E regnà sobra tot
en son temps me féu gràcia. E tramès David
en la terra dels fills d’Amon, a Anum per
en Gerichó entrò que sia brotada vostra
en contra Aram, 11 e l’altra pobla donà a
en la ciutat, e Joab se’n tornà a le
en lo temps que los reys ixen a host, Joab
en Jerusalem, e Joab farí Rabà e
en ella, e posà’s en Maguera, e en la
en Maguera, e en la padrera del ferra, e
en la padrera del ferra, e en Magerot. E
en Magerot. E axí ho féu de totes les
en Jerusalem. 4 E aytantost hach batalla
en Gatza ab los filisteus e farí Sabatay
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1Par 20,6
1Par 20,6
1Par 20,6
1Par 20,6
1Par 20,7
1Par 20,7
1Par 21,3
1Par 21,4
1Par 21,7
1Par 21,12
1Par 21,12
1Par 21,13
1Par 21,13
1Par 21,14
1Par 21,15
1Par 21,15
1Par 21,16
1Par 21,16
1Par 21,17
1Par 21,18
1Par 21,27
1Par 21,28
1Par 21,29
1Par 21,29
1Par 21,29
1Par 22,5
1Par 22,5
1Par 22,5
1Par 22,9
1Par 22,10
1Par 22,12
1Par 22,14
1Par 22,15
1Par 22,15
1Par 22,18
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 23,14
1Par 23,25
1Par 23,28
1Par 23,31
1Par 23,31
1Par 24,2
1Par 24,3
1Par 24,5
1Par 24,19
1Par 24,19
1Par 24,31
1Par 24,31
1Par 25,6
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de drap. 6 E aprés hach més batalla
de ultra masura qui havia VI dits
havia VI dits en cascuna mà e VI
eren XXIIII dits. Aquest fon nat
nats de Rafà de Get, e caygueren
e caygueren en la mà de David e
açò? Ne per què serà gran colpa
e anà comptar tot Ysrael, e vench
la paraula del rey. 7 E fo açò mal
àngel percusient de nostre Senyor
Ara, donques, digues què respondré
a Gaddi: –[*] Molt més am caura yo
les sues misericòrdias, que caura
donà nostre Senyor mortaldat
hòmens. 15 E tramès Déu l’àngel
E l’àngel de nostre Senyor estech
terra e lo cel ab son coltell tret
vestits de cilicis e de sachs
sobra [*] la casa de mon pare, e no
que endrés altar a nostre Senyor
a l’àngel: –Torna lo teu coltell
que nostre Senyor li havia respost
nostre Senyor, que Moysès havia fet
lo desert, e [*] l’holocaust era
l’holocaust era en aquell temps
a bastir la casa de nostre Senyor
la casa de nostre Senyor en nom e
Senyor en nom e en l’orda de Déu
Pau e repòs donaré a tot Ysrael
pare, e endrassaré lo seu regna
-te nostre Senyor seny e discreció
·t temes ne hages pahor. 14 Vet que
e encara tu hi afagiràs, 15 e
fusta e picapedrés e hòmens savis
anamichs tot entorn, e donarà
e la vaxella del santuari de Déu
de Déu en la casa qui serà bastida
Déu, e sos fills foren aparellats
nostre Senyor al seu pobla e posarà
lo mundament de tota la sagrestia
de nostre Senyor, los disaptes e
solemnitats, per nombra axí com era
infants, e adonchs foren ordonats
fills de Ytamar, fon lur nombra
VIII. 5 E partiren-los per sorts
lo nombra per lur ofici per vanir
la casa de Déu, axí com era custuma
31 E encara ells gitaren sorts
e dels levitans, lo cap patró
Asaf e Getidum e Aman, ab lo cantar
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en Get, e aquí havia un hom de ultra
en cascuna mà e VI en cascun peu, qui eren
en cascun peu, qui eren XXIIII dits.
en Raffà. 7 [*] e aucís-lo Jonathan,
en la mà de David e en la mà de sos serfs.
en la mà de sos serfs. 21,Tit Capítol XXI
en Irrael? 4 E la paraula del rey era
en Jerusalem, 5 e donà a David lo nonbra
en l’esguordament de nostre Senyor Déu, e
en lo termanat de Israel. Ara, donques,
en aquell qui·m tramet.” 13 E David dix a
en les mans de nostre Senyor, cor moltes
en la mà de l’homa. 14 E, adonchs, donà
en Ysrael e caygueren de Ysrael LXX M ª
en Jerusalem, e destroví aquell [*]. [*] E
en la era de Geruau gebuzeu. 16 E alçà
en se mà, tinent devers Jerusalem. E
en terra sobra la faç. 17 E dix David a
en aquest pobla per mortaldat. 18 E l’
en la era de Geruau gebuzeu. 19 E puyà
en son foura. 28 E com viu David que
en la era Ernau gebuzeu, sacrificà aquí,
en lo desert, e [*] l’holocaust era en
en aquell temps en Banià. 30 E no pogué
en Banià. 30 E no pogué David anar devant
en nom e en l’orda de Déu en totes les
en l’orda de Déu en totes les terres, per
en totes les terres, per la qual cosa yo
en sos dies. 10 Ell bastirà casa al meu
en Ysrael enpertostemps.” 11 Donchs ara,
en regir sobra Ysrael e que guarts le lig
en ma pobretat he aparellat a nostro
en tu són molts mestres sabents de obrar
en obrar, 16 d’argent e aur e aram e
en la vostra mà los habitadors de la terra
en la casa qui serà bastida en lo nom de
en lo nom de Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E
en lo trip de Leví. 15 E los fills de
en Jerusalem per tostemps 26 E no [*] als
en la obra del servey de la casa de Déu;
en los caps dels mesos e de les
en custuma sovent devant nostre Senyor. 32
en capellans Alatzar e Ytamar. 3 E aquests
en lo servey. 4 Mas foren atrobats dels
en aquells ab aquells, per ço com eren
en la casa de Déu, axí com era custuma en
en poder de Aron, lur pare, axí com li
en contra de lurs germans, fills de Aaron,
en contra son germà, lo manor. 25,Tit
en la casa de Déu ab sembes e ab tabals e
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1Par 25,6
e ab tabals e ab so d’òrguens
1Par 26,13 casa de Déu. 13 E gitaren sorts axí
1Par 26,13
E gitaren sorts axí en lo poch com
1Par 26,28
tot açò qui era santificat era
1Par 26,31
payroals; e foren damanats
1Par 26,31
foren trobats dels hòmens d’hosts
1Par 26,32 Gad e sobra lo trip mig de Manassè,
1Par 27,1
e d’equells qui servien lo rey
1Par 27,1
los quals entraven e axien de mes
1Par 27,1
entraven e axien de mes en mes
1Par 27,5
fill de Johadà, lo [*] prevera, e
1Par 27,9
fill de Hiqués, lo racorbà, e
1Par 27,10
palonita, dels fills de Efraÿm, e
1Par 27,11
Cursarí, del linatge de Sora, e
1Par 27,12 amromita, del trip de Bengemín, e
1Par 27,13
eren XXIIII M hòmens. 13 E
1Par 27,13
lo Natafar, del linatge de Gera, e
1Par 27,14
de Piator, dels fills de Efraÿm, e
1Par 27,15 15 E fon príncep Alday de Natorfat,
1Par 27,15
en lo XII è mes, fill de Entiel, e
1Par 27,21 mig trip de Menessè [*]; 21 [*] era
1Par 27,25
Adiel, e sobra los tresors de fora,
1Par 27,25
tresors de fora, en les ciutats,
1Par 27,25
en les ciutats, en las viles e
1Par 27,28
e sobra los ullastres qui eren
1Par 28,2
2 E com los hach ajustats, levà’s
1Par 28,2
proposat de bastir casa de rapòs
1Par 28,3
ha a mi dit: “Tu no bastiràs casa
1Par 28,8
juýs axí com fa huy.” 8 »E ara,
1Par 28,9
nostre Senyor e tota consiència
1Par 28,12
12 E la forma de tot ço qui era
1Par 28,21
a tot l’ofici de la casa. E [*]
1Par 29,3
marbra. 3 E encara he volgut més e
1Par 29,3
encara he volgut més e en voluntat
1Par 29,10
Senyor, Déu d’Israel, nostro [*]
1Par 29,11
e la honor. Cor tot ço qui és
1Par 29,11
Cor tot ço qui és en lo cel e
1Par 29,12
12 E la riquesa e la honor és
1Par 29,12 Senyor, regnas e regnaràs pertot, e
1Par 29,15 e a forma de ombra són nostros dies
1Par 29,16
lur cor a bastir aquesta casa
1Par 29,22
e bagueren devant nostre Senyor
1Par 29,23
lo siti de nostre Senyor per rey
1Par 29,25 a Salamó. 25 E nostre Senyor levà
1Par 29,25 honor de regna [*] yamés no fo [*]
1Par 29,28 27 [*] XXXX anys: [*]. 28 E morí
1Par 29,28 e de honor. E regnà Salamó son fill
1Par 29,29
e les derreres, són escrites
1Par Prol,65 que lo Salvador donà testimoni [*].
1Par 5,10
cresqué en la terra de Galaad. 10
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en lo servey de la casa de nostre Senyor
en lo poch com en lo gran per casades de
en lo gran per casades de lurs pares [*].
en le mà de Salomir e de sos germans. 29 E
en l’ayn XXXX de David e foren trobats
en Janner Galaad. 32 [*] germans [*] II M
en totes coses de nostre Senyor e·n la
en diversos oficis, los quals entraven e
en mes en los mesos de l’ayn, e cascuna
en los mesos de l’ayn, e cascuna partida
en la sua companyia eren XXIIII M hòmens.
en la sua companyia eren XXIIII M ª
en la sua companyia eren XXIIII M hòmens.
en sa companyia eren XXIIII M hòmens. 12
en sa companyia eren XXIIII M hòmens. 13 E
en la companyia del X èn mes fon príncep
en sa companyia eren XXIIII M hòmens. 14
en se companyia eren XXIIII M hòmens. 15 E
en lo XII è mes, fill de Entiel, e en se
en se companyia eren XXIIII M hòmens. 16 E
en Galaad, Ydó, fill de Zacaries; e del
en les ciutats, en las viles e en los
en las viles e en los castells, Jonathan,
en los castells, Jonathan, fill de Usiel.
en les Valls, era Balamon [*]; e sobra les
en peus e dix: –Oiats, mos germans e mon
en lo meu cor a la archa de la covinensa
en lo meu nom, car hom de batalla ést e
en presència de tot Ysrael e de tota la
en totes cogitacions entén. E si ell
en sperit ab ell del palau de la casa de
en tota l’obra molt hom sert e savi per
en voluntat en la casa de Déu, cor encara
en la casa de Déu, cor encara he tresor de
en tostemps e enpertostemps. 11 A tu,
en lo cel e en la terra, de tu, Senyor
en la terra, de tu, Senyor Déu, és, e és
en lo teu esguordament, e tu, Senyor,
en la tua mà [*] és de esforsar e da
en la terra sens esparansa. 16 Senyor,
en lo nom de la tua santadat, de la tua
en aquell dia ab gran alagria e feren
en loch de David, son para, ab molta
en alt Salamó a vista de tot Ysrael e donà
en Ysrael abans que ell. 26 E David, fill
en bona valleza e sadoll de dies e de
en loch seu. 29 Les paraules del rey
en les Paraules de Samuel profeta, sobra
En aquell loch [*] escrit on diu que los
En lo temps de Saüll feren batallas ab los
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1Par 7,29
ponent Gèsser e ses viletes [*] 29
1Par 9,3
e lurs donats tots los cativaren. 3
1Par 27,10
eren XXIIII M ª hòmens. 10
1Par 27,11 companyia eren XXIIII M hòmens. 11
1Par 27,12 companyia eren XXIIII M hòmens. 12
1Par 27,14 companyia eren XXIIII M hòmens. 14
1Par 6,18
fills de Caat, segons dit és, foren
1Par 29,4
quintars d’argent esmarat per
1Par 10,2
morts en lo munt de Gelboe. 2 E
1Par 12,40
los ho havien aparellat. 40 E
1Par 17,10 humiliaré tots los teus anamichs, e
1Par 17,17
que tu m’hages fet venir? 17 E
1Par 18,10
com havia ferit Adorròer [*]. E
1Par 19,6 Aram e Naraymè e Doram e Mahacà, e
1Par 22,14
e fusta e pedra t’he aparallada, e
1Par 24,31
per lurs casades peyroals. 31 E
1Par 29,3
[*], e moltes pedres de marbra. 3 E
1Par 29,3
en voluntat en la casa de Déu, cor
1Par 29,24
24 E tots los prínceps e vasals, e
1Par 14,13 hom los cremàs, e foren cremats. 13
1Par Prol,47 meu treball prova per los jueus e
1Par 7,14
le sua concupina, le grega; e
1Par 11,2
tos ossos e te carn matexa, 2 [*] e
1Par 12,29
de Saül, foren III M ª hòmens, e
1Par 28,21
per fer totes aquestes coses, e
1Par 12,38
fer regnar David sobra tot Ysrael.
1Par 29,2
fusts e pedres de carboncles e de
1Par 9,29
le sèmola e lo vi e l’oli e l’
1Par 8,5 Norman e Choha 5 e Gerà e Fussem e
1Par 29,20 nostre Senyor, Déu de lurs pares, e
1Par 14,8
com David ho sabé, axí a ells a l’
1Par 10,3
e Benadab, fills de Saül. 3 E
1Par 20,1
en Jerusalem, e Joab farí Rabà e
1Par 10,8
en ellas. 8 E, com vench l’
1Par 29,21
E sacrificaren a nostre Senyor l’
1Par 22,10
me serà fill e yo li saré pare, e
1Par 21,18
dix a Gaddi: –Digues a David que
1Par 17,11
aprés tu, qui serà de tos fills, e
1Par 29,18
del teu pobla; donchs tu, Senyor,
1Par 17,14 enpertostemps. E la sua cadira serà
1Par 17,24
e la casa de David, ton serf, sia
1Par 28,7
per fill e yo li saré pare. 7 E yo
1Par 14,2
conech que nostre Senyor l’havia
1Par 29,16 Déu, tota aquesta multitud qui han
1Par 29,19
ho tot e de bastir lo palau que he
1Par 2,24
de Esrom, qui havia nom Abià,
1Par 2,19
pres Pretalep Effetar per muller e
1Par 4,6
mullers, Elà [*]. 6 E Neathà li
1Par Prol,6
cor ço qui una vegada era
1Par 1,10
foren Sàbaa e Dadan. 10 E Chus
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En le pertida dels fills de Menecè foren
En Jerusalem habitaren los fills de Judà e
En la companya del VII èn mes era príncep
En la companyia del VIII èn mes era
En la companya del VIIII è mes fon príncep
En la companyia del XI mes fon príncep
Enbatim e Ysach e Abron e Huniel. 19 E los
enblanquir les parets de les cases de
encalsaren los felisteus Saül e sos
encara aquells qui eren prop, axí com
encara que·t denunciu que casa bastirà
encara açò és estat poch en lo teu
encara li tremès vaxella d’aur e d’
encara que soldayacen de Sabbà carretes e
encara tu hi afagiràs, 15 e en tu són
encara ells gitaren sorts en contra de
encara he volgut més e en voluntat en la
encara he tresor de or e d’argent que
encara tots los fills del rey David [*] a
Encara altra vegada los filisteus se
encare de ço qui és per l’apòstol?
encare li infantà Mahir, pare de Galaad.
encare mentra que Saül era viu e rey, tu
encare foren més, sinó que guardaven la
encare has tots los prínceps e tot lo
Encare tots aquells qui eren romasos de
encastament: e safirs e esmarachdes [*], e
encens e les spècies e pimentes. 30 E
Enchan. 6 Aquests són los fills de Ehud
enclinaren-se e soplicaren nostre Senyor
encontra. 9 E los filisteus vengueren e
encruscà’s le batalla sobra Saül, e
endarroquà-la. 2 E David pres la corona
endemà que la batalla fonch feta e finida,
endemà aprés aquell dia M braus e M
endrassaré lo seu regna en Ysrael
endrés altar a nostre Senyor en la era de
endresaré lur regna. 12 [*] entrò
endressa lur cor [*]. 19 [*] sencer de
endressada perdurablament.’ ” 15 Totes
endressada en lo teu esguordament. 25 Cor
endressaré lo seu regna enpertostemps, si
endressat a esser rey sobra Ysrael, cor
endressat lur cor a bastir aquesta casa en
endressat. 20 E adonchs dix David a tota
enfantà-li Essur, pare de Techoa. 25 E
enfentà-li Hur. 20 E [*] engendrà-li
enfentà Acussam e Éffer e Atimuy e Asterý.
enflamat en les orelles dels hòmens e
engendrà Nimereod, e aquest comensà a
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1Par 1,18
1Par 1,18
1Par 1,20
1Par 1,32
1Par 1,34
1Par 2,10
1Par 2,10
1Par 2,11
1Par 2,12
1Par 2,12
1Par 2,13
1Par 2,18
1Par 2,20
1Par 2,20
1Par 2,22
1Par 2,36
1Par 2,36
1Par 2,37
1Par 2,39
1Par 2,39
1Par 2,40
1Par 2,41
1Par 2,41
1Par 2,44
1Par 2,44
1Par 2,46
1Par 2,49
1Par 4,2
1Par 4,2
1Par 4,8
1Par 4,11
1Par 4,12
1Par 4,14
1Par 6,4
1Par 6,5
1Par 6,5
1Par 6,6
1Par 6,6
1Par 6,8
1Par 6,8
1Par 6,9
1Par 6,9
1Par 6,10
1Par 6,11
1Par 6,12
1Par 6,13
1Par 6,13
1Par 6,14
1Par 7,18
1Par 7,32
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e Hull e Gèter e Màzeg. 18 E Arsat
18 E Arsat engendrà Salla, e Salla
de son germà fon Jacam. 20 E Jacam
fills de Ismael. 32 E los fills que
concupina de Abraam. 34 E Abraam
foren Rama e Calubay. 10 E Rama
Rama engendrà Aminadab, Aminadab
engendrà Nason [*]. 11 Nason
Nason engendrà Salmon [*], 12 Baors
[*], 12 Baors engendrà Obet, Obet
Obet engendrà Jessè. 13 E Jessè
ismaelita. 18 Camel, fill de Esrom,
muller e enfentà-li Hur. 20 E [*]
20 E [*] engendrà-li Hurí, e Hurí
anys, e infentà Sagub. 22 E Sagub
e infentà Aray Estayi. 36 E Estay
E Estay engendrà Nathan, e Nathan
e Nathan engendrà Sebet, 37 e Sabet
[*], 38 [*] Austanyà, 39 e Austanyà
39 e Austanyà engendrà Ales, e Ales
e Ales engendrà Alazà, 40 e Alazà
engendrà [*] Ceŀlum, 41 e Celum
Celum engendrà Jachmaà, e Jachmaà
e Rèquim e Sèman. 44 E Sèman
pare de Geracham. E Geracham
Aram e Massan e Jaguants. E Aram
a ell Zàbet e Tiranó, 49 lo qual
e Sobal. 2 E [*] lo fill de Sobal
de Sobal engendrà Jóhat, e Jóhat
són Sèret e Súar e Tenan. 8 E Evós
11 E Calup, germà de Suà, qui li
qui fon pare de Eschon. 12 E Escon
foren Erat, e Sinoe [*]. 14 Nanay
e Alatzar e Ytamar. 4 E Alatzar [*]
[*] engendrà Bisua, 5 e Bisua
5 e Bisua engendrà Buchí, e Buquí
e Buquí engendrà Usí. 6 E Usí
6 E Usí engendrà Saraÿas, e Saraÿas
[*] 7 [*] Atibud, 8 e Atibud
e Atibud engendrà Sadoch, e Sadoch
engendrà Achimàs, 9 e Achimàs
engendrà Azacaries, e Azacaries
engendrà Johanan, 10 e Johanan
Salamó en Jerusalem. 11 E Azaries
12 e Tibud a Sadoch, e Ssadoch
engendrà a Ceŀlum, 13 e Ceŀlum
e Ceŀlum engendrà Elxies, e Elxies
[*] 14[*] Saraÿas, e Saraÿas
18 E lur germane, le Malquetana,
fon senyor de Bercayt. 32 E Èber
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engendrà Salla, e Salla engendrà Éber. 19
engendrà Éber. 19 E foren nats a Éber dos
engendrà Elmadat e Sàlef e Sarmanè e Sare
engendrà Caturà, concupina de Abraam, fon
engendrà Ysach. E los fills de Ysach foren
engendrà Aminadab, Aminadab engendrà Nason
engendrà Nason [*]. 11 Nason engendrà
engendrà Salmon [*], 12 Baors engendrà
engendrà Obet, Obet engendrà Jessè. 13 E
engendrà Jessè. 13 E Jessè engendrà son
engendrà son primer nat Eliab, lo segon
engendrà d’Asubà, sa muller, Gerichó.
engendrà-li Hurí, e Hurí engendrà
engendrà Bessales. 21 E despuxs vench
engendrà Jaÿr, e aquest hach XXIII ciutats
engendrà Nathan, e Nathan engendrà Sebet,
engendrà Sebet, 37 e Sabet engendrà [*],
engendrà [*], 38 [*] Austanyà, 39 e
engendrà Ales, e Ales engendrà Alazà, 40 e
engendrà Alazà, 40 e Alazà engendrà [*]
engendrà [*] Ceŀlum, 41 e Celum engendrà
engendrà Jachmaà, e Jachmaà engendrà
engendrà Alisamà. 42 E Calef, germà de
engendrà Jàcham, pare de Geracham. E
engendrà Semey, 45 e lo fill de Semey fon
engendrà Gamsés. 47 E los fills de Jachuan
engendrà Sàaf, pare de Ysmaach, e
engendrà Jóhat, e Jóhat engendrà Humar e
engendrà Humar e Lóat; e açò són les
engendrà Anhub e Assobebà e los linatges
engendrà Mahir, qui fon pare de Eschon. 12
engendrà Barassà, Fasseyà e Faynà, qui fon
engendrà Arfaà. E Sarayà fon pare de Joab,
engendrà Bisua, 5 e Bisua engendrà Buchí,
engendrà Buchí, e Buquí engendrà Usí. 6 E
engendrà Usí. 6 E Usí engendrà Saraÿas, e
engendrà Saraÿas, e Saraÿas engendrà [*] 7
engendrà [*] 7 [*] Atibud, 8 e Atibud
engendrà Sadoch, e Sadoch engendrà
engendrà Achimàs, 9 e Achimàs engendrà
engendrà Azacaries, e Azacaries engendrà
engendrà Johanan, 10 e Johanan engendrà
engendrà Azaries, aquell que sacrificà en
engendrà Amaties, e Amaties a Tibud, 12 e
engendrà a Ceŀlum, 13 e Ceŀlum engendrà
engendrà Elxies, e Elxies engendrà [*]
engendrà [*] 14[*] Saraÿas, e Saraÿas
engendrà Rahossadoch. 15 E Rahossadoch
engendrà Ysoda e Abiàzer e Amaalà. 19
engendrà Jafalet e Zómer e Ethana e Suà,
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1Par 8,1
8,Tit Capítol VIII 1 E Bengemín
1Par 8,7
e Axiès e Guera [*] a Manàat. E
1Par 8,8
Husà e Hayut. 8 E Garaym
1Par 8,11
e cap de lurs pares. 11 E Manssip
1Par 8,32 e Nació e Sàdxer [*]. 32 E Maceloch
1Par 8,33 germans e ells ensemps. 33 E Gèter
1Par 8,33
33 E Gèter engendrà Sis, e Sis
1Par 8,33
Sis, e Sis engendrà Saül, e Saül
1Par 8,34 engendrà Jonathan [*]. 34 E Jonatan
1Par 8,34 34 E Jonatan engendrà Meribaal, [*]
1Par 8,36
e Thoharoas e Achès. 36 E Achès
1Par 8,36
e Simàlet e Asmurí, e Assmarí
1Par 8,37
engendrà Mahassà, 37 e Massà
1Par 9,39
Macabot. 38 E Macabot [*] 39 [*]
1Par 9,39
[*] 39 [*] engendrà Sis, e Sis
1Par 9,39
Sis, e Sis engendrà Saül, e Saül
1Par 9,40
e Aminadab e Asbaal. 40 E Jonatàs
1Par 9,42 Piton e Màhec e Taharea [*]. 42 [*]
1Par 9,42
[*]. 42 [*] engendrà Joarà, [*]
1Par 9,42 Almet e Amniànet e Simbrà, e Simbrà
1Par 9,43
e Simbrà engendrà Amassà, 43 [*]
1Par 9,43
43 [*] engendrà Banahà, e Benahà
1Par 9,43 e Benahà engendrà Rafayà, e Rafayà
1Par 14,3 David més mullers en Gerusalem, e
1Par 25,4
e Sabuel e Geramot e Amaanias e
1Par 5,3
Rubèn, primer nat de Ysrael, foren
1Par 1,1
1,Tit Capítol primer 1 Adam, Sed,
1Par 16,34
a nostre Senyor, cor és bo e
1Par 16,36
d’Israel del segla dels setgles
1Par 17,12
e endresaré lur regna. 12 [*] entrò
1Par 17,14 he estar en mon alberch e mon regna
1Par 17,22
poble d’Israel per asser poble teu
1Par 17,24
E sia cregut e crescut lo teu nom
1Par 17,27
tu, Senyor Déu meu, l’has benaÿt
1Par 22,10 e endrassaré lo seu regna en Ysrael
1Par 28,4
esser rey sobra la casa d’Israel
1Par 28,7
7 E yo endressaré lo seu regna
1Par 28,8
a vostres fills aprés de vós
1Par 29,10
d’Israel, nostro [*] en tostemps e
1Par 4,32 E los pobles foren Hetham e Haÿm e
1Par 17,5
5 cor no he habitat en casa del dia
1Par 8,32
de prop lurs germans e ells
1Par 10,6
e tres fills seus e tot son alberch
1Par 12,17
-li, ne si eren ab ell d’un cor
1Par 19,16
de Adoàsser, aquests se ajustaren
1Par 28,9
cor tots los coratges
1Par 19,3
per açò, sinó per aspiar e per
1Par 5,1
de son pare Yrrael, mas per ço com
1Par 23,3
tots los levites hom de XXX anys
1Par 23,24 servey de la casa de Déu de XX anys
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engendrà Bael, son primer nat, e Asbael lo
engendrà primerament Husà e Hayut. 8 E
engendrà al camp de Moab, quant ne
engendrà Abicub e Alafàel. 12 E als fills
engendrà Samabaà, e negeix aquests
engendrà Sis, e Sis engendrà Saül, e Saül
engendrà Saül, e Saül engendrà Jonathan
engendrà Jonathan [*]. 34 E Jonatan
engendrà Meribaal, [*] engendrà Michà. 35
engendrà Michà. 35 E los fills de Michà
engendrà [*] Alamàner e Simàlet e Asmurí,
engendrà Mahassà, 37 e Massà engendrà
engendrà Banbanà, e Rafà fo fill d’
engendrà Sis, e Sis engendrà Saül, e Saül
engendrà Saül, e Saül engendrà Johanatàs e
engendrà Johanatàs e Mesquisua e Aminadab
engendrà Meribal; e Meribal, Michà, 41 e
engendrà Joarà, [*] engendrà Almet e
engendrà Almet e Amniànet e Simbrà, e
engendrà Amassà, 43 [*] engendrà Banahà, e
engendrà Banahà, e Benahà engendrà Rafayà,
engendrà Rafayà, e Rafayà engendrà
engendrà Halessà, e [*] Hasael. 44 E
engendrà més fills e filles, 4 los quals
Ennam e Eleta e Gadulti e Romanati e
Enoch e Fallú e Serom e Carmí. 4 E los
Enós, 2 Quaynam, Malech, Jàrec, 3 Henoch,
enpertostemps és la sua misericòrdia. 35 E
enpertostemps.”» E digueren tot lo poble
enpertostemps. 13 E yo los saré pare e
enpertostemps. E la sua cadira serà
enpertostemps. E tu [*]. 23 Senyor, la
enpertostemps dient: “Nostro Senyor Déu
enpertostemps. 18,Tit Capítol XVIII 1 E
enpertostemps.” 11 Donchs ara, mon fill,
enpertostemps, cor Judà ha alagit per
enpertostemps, si ell s’esforsa de fer
enpertostemps. 9 E tu, Salamó reguonex lo
enpertostemps. 11 A tu, Senyor, ést la
Enrinon e Roquen e Essam, V viletes, 33 e
ensà que yo fiu puyar Ysrael de terra de
ensemps. 33 E Gèter engendrà Sis, e Sis
ensemps foren morts. 7 E, com veren tots
ensemps, o si eren venguts per trayr-lo
ensemps. 17 E açò fou denunciat a David, e
enserca nostre Senyor e tota consiència en
ensercar e per regirar le terra tua. 4 E
ensiutzà lo lit de son pare, fon donada la
ensús, e foren per nombra XXXVII M ª. 4 E
ensús. 25 Cor David dix: –Raposarà segons
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1Par 23,27 fills de Leví: de homa de XX anys
1Par 28,9
consiència en totes cogitacions
1Par 15,13
cor Déu en la primeria no·m donà
1Par 22,5
Salamó és fadrí e tendra e no sap
1Par Prol,94
si les orelles dels altres no són
1Par Prol,88
lo vici dels escrivans, qui de l’
1Par Prol,1
Prol Si le esplació dels LXX
1Par Prol,18
Hacifiya actor lur [*] los LXX
1Par Prol,32 audàcia, en [*] translació dels LXX
1Par Prol,41
la qual cosa no saberen los LXX
1Par Prol,66 loch [*] escrit on diu que los LXX
1Par Prol,3
e pura segons ço que ells havien
1Par Prol,84 convent dels frares. E ço que yo he
1Par Prol,71
aquestes coses per paraula dels
1Par 27,15
Natorfat, en lo XII è mes, fill de
1Par Prol,12
sien trobats e la traslació
1Par Prol,46
le qual he treta de la traslació
1Par 4,40 en pau, cor †en Carmello† habitaven
1Par 9,20
de Aletzar, fon senyor sobra ells
1Par Prol,19
e Contestinoble entrò
1Par 4,33
33 e totes les viletes qui són
1Par 7,28
foren en Bathell e ses viletas, e
1Par 9,27
de la casa de Déu, 27 e ixen
1Par 10,9
e sercaren-ne tota lur terra
1Par 11,8
8 E bestí le ciutat de Daviu tot
1Par 22,9
-l’he de tots sos anamichs
1Par 22,18
-vos de tots vostres anamichs tot
1Par 28,12
de totes les cubertas e cambres tot
1Par 4,39
cresqueren molt. 39 E anaren a la
1Par 5,9
9 devers sol ixent habitave a la
1Par 6,55
lus en sort 55 Hebron, qui és en l’
1Par 13,5
d’Israel, de Sicoch [*] entrò a le
1Par 11,2
viu e rey, tu eras aquell que feyes
1Par 27,24 comensà a contar e no esplagà, cor
1Par 27,1
rey en diversos oficis, los quals
1Par Prol,21 e les migenseres províncies qui són
1Par Prol,26
molt, e tot lo segle combat
1Par 7,5
forts de guerra, e eren LXXXVII M ª
1Par 9,1
Capítol VIIII º 1 E tot Israel fon
1Par 11,21
dos dels quals fon senyor, e
1Par 21,16
l’àngel de nostra Senyor estant
1Par 28,4
e de la casa de Judà és mon para, e
1Par Prol,59
havien coneguts los LXX
1Par Prol,80 als vostres le explanació dels LXX
1Par Prol,50 molt lo libra Del linatge noble de
1Par Prol,19LXX enterpatradors, e Contestinoble
1Par 4,39
39 E anaren a la entrada de Gadod
1Par 4,41
qui foren trobats destroÿren-los
1Par 4,43
de Hamalech, e habitaren aquí
1Par 5,8
Johel, aquells habitaven en Arroer
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ensús. 28 Lur stament era per mà dels
entén. E si ell serchas, trobar-l’has;
entendra envers ell, per ço com nós no·l
entendra a bastir la casa de nostre Senyor
entenents). Prol,Expl Inc Ací comença lo
enteniment ells senyen, clarament e
enterpatradors estave ferma e pura segons
enterpatradors, e Contestinoble entrò
enterpatredors mescla la exposició de
enterpatredors, e adonchs, per què no
enterpatredors no han e [*] l’esgleya ho
enterpetrat, sertes tu, [*] doctor sant
enterpetrat Divré ha-Iannín, ço és, a
entichs e responch ten solament dels
Entiel, e en se companyia eren XXIIII M
entiga e germana nostra sia corrumpuda e
entiga, mayorment com lo meu treball prova
entigament. 41 E vengueren aquests qui són
entigament, e nostre Senyor era ab ell. 21
Entihoxa loen e tenen per bons los
entorn aquestas ciutats, qui són a Bàal,
entorn devers orient Naharan, e devers
entorn de la casa de Déu, car sola a ells
entorn per fer novelles a lurs ýdoles e a
entorn ço qui era pla, e Joab mantench les
entorn d’ell, cor Salamó haurà nom. Pau e
entorn, e donarà en la vostra mà los
entorn dels tresors de [*] nostre Senyor e
entrada de Gadod entrò lo sol ixent de la
entrada del desert del flum de Eufrates,
entrada de Judà, e lurs deports; 56 emperò
entrada de Emach, per fer vanir l’arque
entrar e axir Ysrael devant ell. E nostre
entratant fo ira de nostre Senyor contra
entraven e axien de mes en mes en los
entre aquests [*] palestins, qui són
entre si ab aquestes tres varietats. E
entre tots los parentats. 6 E los fills de
entre si aperentat axí com és escrit en lo
entre lo terç no poch venir. 22 E Banayà,
entre la terra e lo cel ab son coltell
entre los fills de mon pare volch fer a mi
entrepatredors [*]? Nostro Senyor Déu [*],
entrepatredors, corregide e esmanade, de
entrepretar, mostrant aquelles coses de l’
entrò Entihoxa loen e tenen per bons los
entrò lo sol ixent de la vall per sercar
entrò al dia de vuy, e habitaren aquí en
entrò al dia de vuy. 5,Tit Capítol V 1 E
entrò en Abó e Balamon, 9 devers sol ixent
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1Par 5,11
en contra ells en le terra de Basan
1Par 5,22
en la batalla, [*] e habitaren aquí
1Par 5,23
habità en la terra de Bessan
1Par 5,26
e en Aran Gossan, e foren catius
1Par 6,32
del tabernaccla del testament [*]
1Par 9,18
germans. E Solomero, lo cap. 18 E
1Par 11,25 ell era dels XXX pus honrats, mas
1Par 12,16
dels fills de Bengemín e Judà
1Par 12,22
hòmens a David per ajudar-li
1Par 13,5
lo poble d’Israel, de Sicoch [*]
1Par 13,9 cembes e ab trompes. 9 E vengueren
1Par 13,11
e apellà aquell loch «Fares Asaà»
1Par 14,16
filisteus e perseguí-la de Gabaon
1Par 15,29
[*] de nostre senyor fou venguda
1Par 16,3
partí a tothom de Ysrael, de l’hom
1Par 17,5
fiu puyar Ysrael de terra de Egipta
1Par 17,12
e endresaré lur regna. 12 [*]
1Par 19,4
los lo cap e la maytat de la barba
1Par 19,5
enverguoyits [*]: –[*] en Gerichó
1Par 21,2
–[*] e comptats Ysrael, de Berzabe
1Par 28,20
e no·t derelinquirà ne·t lexarà
1Par 2,7
foren [*]. 7 [*] Achor, aquell qui
1Par 19,6
veren los fills d’Amon que havían
1Par 19,5
davant, cor molt éran estats
1Par 15,13 en la primeria no·m donà entendra
1Par 13,2
ni a vosaltres par bo, trematam e
1Par 2,30
E los fills de Nadab foren Sàled,
1Par 2,31
sens infants. 31 E los fills d’
1Par 24,15
la XVI ª a Assir, 15 e la XVII ª a
1Par 6,61
qui foren romasos, del linatge d’
1Par 7,20
foren Sutalla e Bèred, son fill d’
1Par 7,20
fill d’equell, e Tàhat, fill d’
1Par 7,20
fill d’equell, e Talade, fill d’
1Par 7,20
fill d’equell, e Talam, fill d’
1Par 7,21
fill d’equell, 21 e Sebet, fill d’
1Par 7,25
fills, e Ràsep e Talaha foren d’
1Par 7,26
e Thaha d’aquell, 26 e Leadan d’
1Par 8,37
engendrà Banbanà, e Rafà fo fill d’
1Par 8,37
d’equell, e Alatzaà fon fill d’
1Par 8,37
d’equell, e Alasael fon fill d’
1Par 13,12 dia present. 12 E David temé Déu d’
1Par Prol,63
diu le Escriptura, del ventre d’
1Par 5,22
e hòmens catius C M ª, 22 menys d’
1Par 12,37 aparellats a guerra XXXX M ª. 37 D’
1Par 27,1
sentanars e dels millenars, e d’
1Par 26,25 24 [*] 25 [*] Rahabies, e Geram d’
1Par Prol,56
e les altres coses semblants d’
1Par 11,19
cosa, que yo bega la sanch d’
1Par 23,4
nombra XXXVII M ª. 4 E havien d’
1Par 1,15
e getzeus, 15 e los eveus e los
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entrò a le Saltè 12 e Ezà. E era lur cap
entrò a le captivitat. 23 E lo mig trip de
entrò a Baaltimon e Sanit e lo munt de
entrò al die de vuy. 6,Tit Capítol VI 1
entrò que Salamó bastí le casa de nostre
entrò are stave en lo portal del rey
entrò el terç no hy vench, e mès-lo
entrò al Mefar, a David. 17 E axí-los
entrò que fo ab ten gran host com host de
entrò a le entrada de Emach, per fer vanir
entrò a Geneniquidem, e Asaà alçà ça mà
entrò en aquest dia present. 12 E David
entrò a Gatza. 17 E axí la fama de David
entrò a le ciutat de David, Michol, filla
entrò a le fembra, una pessa de pa a
entrò al die de vuy; són estat de tenda en
entrò enpertostemps. 13 E yo los saré pare
entrò al mentó [*], e tremès-los-ne. 5
entrò que sia brotada vostra barba, e
entrò a Dan, e portats-me lo comta, car
entrò que hages complida tota la obra del
envergonyí Yrrael com peccà en lo vot. 8 E
envergonyits los misatgers de David. E
enverguoyits [*]: –[*] en Gerichó entrò
envers ell, per ço com nós no·l requerim
enviem per nostros germans qui són romasos
Epahim. E morí Sàled sens infants. 31 E
Epahim foren Jassey, e lo fill de Jassey
Episés, e la XVIII ª a Paraýs, 16 e la
equell trip hagueren X ciutats en sort [*]
equell, e Tàhat, fill d’equell, e Talade,
equell, e Talade, fill d’equell, e Talam,
equell, e Talam, fill d’equell, 21 e
equell, 21 e Sebet, fill d’equell, [*] e
equell, [*] e Àsser e Elet. E materenequell, e Thaha d’aquell, 26 e Leadan d’
equell [*] 27 [*]. 28 E lurs haretats e
equell, e Alatzaà fon fill d’equell, e
equell, e Alasael fon fill d’equell. 38 E
equell. 38 E Asael hach VI fills qui
equell die avant, dient: «Com reculliré yo
equella maneran fluvis d’aygua viva.»
equells qui eren morts en la batalla, [*]
equells de part de Jordà, de Rubèn e de
equells qui servien lo rey en diversos
equest, Sicrí de aquest [*]. 26 Salomur e
equestes esser trobades en los libres dels
equests hòmens, cor yo beuria le lur
equests XXIIII M ª ordonats al servey da
equiraneus e los siveus 16 e los ernadeus
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1Par 2,3
1Par Prol,6
1Par Prol,9
1Par 1,46
1Par 1,50
1Par 1,50
1Par 2,21
1Par 3,9
1Par 4,40
1Par 5,2
1Par 5,12
1Par 5,12
1Par 7,23
1Par 7,30
1Par 8,30
1Par 9,20
1Par 9,27
1Par 9,31
1Par 9,35
1Par 10,5
1Par 10,7
1Par 10,7
1Par 10,7
1Par 11,2
1Par 11,8
1Par 11,9
1Par 11,11
1Par 11,12
1Par 11,12
1Par 11,13
1Par 11,13
1Par 11,15
1Par 11,20
1Par 11,20
1Par 11,23
1Par 11,25
1Par 12,1
1Par 12,3
1Par 12,4
1Par 12,4
1Par 12,9
1Par 12,15
1Par 12,28
1Par 12,28
1Par 12,40
1Par 13,6
1Par 13,7
1Par 14,2
1Par 14,8
1Par 15,5
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Asser. 3 E los fills de Judà foren
habraychs, cor ço qui una vegada
de la novella esgleya, justa cosa
de Moab; e lo nom de la sua ciutat
[*] Adar; e lo nom de la sua ciutat
era Pahí, e lo nom de se muller
e pres-le per muller. E ell
que hach de les concopines, e Tamar
pastura grassa e bona e la terra
fo anomenat primer nat. 2 Mas Judà
Basan entrò a le Saltè 12 e Ezà. E
12 e Ezà. E era lur cap Saphan, e
e mès-li nom Baharià, cor ab mal
e Ysuà e Ysim e Barià, e Sàraha
30 e lo nom de son primer nat
ells entigament, e nostre Senyor
de la casa de Déu, car sola a ells
31 E Matichaties, dels levitans,
en Jerusalem, 35 e en Gabaon. [*]
E com son scuder vahé açò que Saül
Israel qui eren en lo pla que mort
e sos fills e que tota le host qui
e que tota le host qui era ab ell
2 [*] e encare mentra que Saül
ciutat de Daviu tot entorn ço qui
e nostre Senyor Déu de Sabaot
E Jabuzan, fill de Aquivion, aquest
que matà una vegada. 12 E aprés ell
de son oncla lo Horayta; aquest
era dels tres vasals. 13 E ell
aquí an batalla en lo camp qui
de Adulan, e la host dels filisteus
vasalls. 20 Haysay, germà de Joab,
sobra CCC que matà-na, e ell
V colzes, e en le mà de l’egepcià
havia nom del terç vasal. 25E ell
a David en Sichalech, dementra que
e de Bengemín. 3 E lo cap d’ells
4 E Samaÿas de Gabaon, qui
dels XXX vasalls, e sobre los XXX
les muntanyes per cuyta. 9 E Ésser
pessaren Jordà en lo primer mes e
[*] III M ª e DCC. 28 E Sadoch, qui
de host ab le casa de son pare, qui
en gran multitut, car alagria
Senyor [*] en lo nom de Déu, qui
novella de la casa de Benadab, on
a esser rey sobra Ysrael, cor molt
oït los filisteus que David
5 Dels fills de Caat, e Uriel
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Er e Honam e Salè. Aquests tres li infentà
era enflamat en les orelles dels hòmens e
era que fos afermat e nostre scilenci
era Avir. 47 E morí Adab, e regnà en son
era Pahí, e lo nom de se muller era
era Macabel, filla de Matret, qui fon fill
era de adat de LX anys, e infentà Sagub.
era lur germane. 10 E lo fill de Salamó
era abundada e ampla e posada en pau, cor
era soberch a sos germans e senyor de
era lur cap Saphan, e era lo segon Jaenay,
era lo segon Jaenay, e Saffar, en Basan.
era ab son alberch, 24 e se filla hach nom
era lur germana. 31 E los fills de Barià
era Abdon, e l’altre Assur e l’altre Sis
era ab ell. 21 E Zaries, fill de
era la guorda, e tanien les claus fins al
era mayoral [*] ab lealtat que fos sobra
era apellat Jaheyl, e lo nom de sa muller
era mort, féu semblant de si matex e morí.
era Saül e sos fills e que tota le host
era ab ell era en fuyta, desempararen las
era en fuyta, desempararen las ciutats e
era viu e rey, tu eras aquell que feyes
era pla, e Joab mantench les relíquies de
era ab ell. 10 Aquests són los caps
era cap dels terratinents; ell gitava son
era Alatzar, fill de son oncla lo Horayta;
era dels tres vasals. 13 E ell era ab
era ab Daviu a part de munt, com los
era ple d’ordi, e lo poble fugí dels
era atendada en lo pla de Rafim, 16 e
era cap dels altres XXX; ell gitava le sua
era en compte dels tres pus hondrats, 21 e
era le lança a forma de plagador de tela
era dels XXX pus honrats, mas entrò el
era detengut [*] Saül, fill de Sis; ells
era Achsiàtzar e Joàs, fill de Samayà de
era dels XXX vasalls, e sobre los XXX era
era Geremies e Jahazel e Johanan e Josabat
era lur cap primer e Obadià lo segon e
era ple de totes parts, e féran fogir los
era fadrí vasall de host ab le casa de son
era príncep, II M ª. 29 E dels fills de
era en Ysrael. 13,Tit Capítol XIII 1
era apellat. 7 E carragaren l’arque de
era Asaà e Achià, qui manaren le vadella.
era levat en alt son regna per lo poble d’
era untat rey sobra Ysrael, ajustaren-se
era lur príncep, e sos germans, C XXV. 6
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1Par 20,5
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1Par 21,15
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1Par 27,25
1Par 27,27
1Par 27,27
1Par 27,28
1Par 27,29
1Par 27,29
1Par 27,30
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fills de Merarí e Asayà [*] 7 [*]
E dels fills de Elisafan [*] 9 [*]
trompava e amanave los altres, cor
moltons e VII merdans. 27 E David
[*] nostre Senyor. 5 E Asap
[*], fill de Judicium, [*]
de nostre Senyor en l’altar qui
pobla. 15 E Johà, fill de Siruià,
Abiatar, éran capallans. E Sanasarà
17 E Benaÿas, fill de Joyadà,
[*] 10 E viu Joab que la batalla li
acostà’s Joab, ell e lo poble qui
los fills d’Amon vaheren que Aram
3 E manà-ce’n lo pobla qui
lo geteu, del qual la sua lança
en Irrael? 4 E la paraula del rey
àngel de nostre Senyor estech en la
endrés altar a nostre Senyor en la
a Aruau: –Dóne’m lo loch de la
Senyor li havia respost en la
en lo desert, e [*] l’holocaust
devant ell per raquerir Déu, cor
Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E David
de XX anys ensús. 28 Lur stament
les solemnitats, per nombra axí com
vanir en la casa de Déu, axí com
fon Zembrí lur cap, per ço com no
e Joal, fill de Siruià, tot açò qui
Siruià, tot açò qui era santificat
e a servey del rey. 31 E de Habron
E de Habron era cap Geremies, qui
mesos de l’ayn, e cascuna partida
era de XXIIII M ª hòmens. 2 [*] 3 E
3 E era dels fills de Fares, qui
4 E sobra la part del mes segon
Atohera e se companya, e Mohelet
de la host tercera del terç mes
ell, e la companya [*]. 8 Del V mes
e [*] companya [*]. 9 Del VI è mes
10 En la companya del VII èn mes
11 En la companyia del VIII èn mes
aquests: sobra lo trip de Rubèn
del mig trip de Menessè [*]; 21 [*]
25 E sobra los tresors del rey
de lauró [*], 27 e sobra les vinyes
los cellers del vi e de les vinyes
ullastres qui eren en les Valls,
botigues [*]. 29 [*] de la Planura
e sobra los bous de les valls
de Edelay. 30 E sobra los camells
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era lur príncep [*] e sos germans eren C
era príncep Eliel [*] 10 [*] e sos germans
era discret. 23 E Baraxies e Canà, porters
era abrigat ab un mantell de porpra, e
era lur cap, e Zacaries lo segon, e Joel
era sobra los portés. [*] 39 E Sadoch
era da Gabaon, 40 per santificar holocaust
era sobra tota la host. E Josafat, fill de
era notari. 17 E Benaÿas, fill de Joyadà,
era sobra los retheus [*]. E los fills de
era davant e darrera, e alegí de tots los
era ab ell, davant Aram a batalla, e
era fogit, fogiren aytanbé per mà de
era en ella, e posà’s en Maguera, e en la
era axí com un plagador de taler de drap.
era sobra Joab fort, e axí Joab e anà
era de Geruau gebuzeu. 16 E alçà David sos
era de Geruau gebuzeu. 19 E puyà David per
era e bastiré altar a nostre Senyor, per
era Ernau gebuzeu, sacrificà aquí, 29 car
era en aquell temps en Banià. 30 E no
era torbat per lo coltell de l’àngell de
era ya vell e sadoll de dies, e féu regnar
era per mà dels fills de Aaron, e serviren
era en custuma sovent devant nostre
era custuma en poder de Aron, lur pare,
era lo primer nat e son pare féu-lo cap,
era santificat era en le mà de Salomir e
era en le mà de Salomir e de sos germans.
era cap Geremies, qui era del linatge de
era del linatge de Hebron per ses
era de XXIIII M ª hòmens. 2 [*] 3 E era
era dels fills de Fares, qui era cap de
era cap de tots los prínceps [*] del mes
era Deday Atohera e se companya, e Mohelet
era príncep e guiador sobra la companya, e
era Baraÿas, fill de Johadà, lo [*]
era príncep Samut lo jeserà, e [*]
era príncep Hirahà, fill de Hiqués, lo
era príncep Eles, lo palonita, dels fills
era príncep Zibaray Cursarí, del linatge
era regidor e cònsol [*] Safaries, fill de
era en Galaad, Ydó, fill de Zacaries; e
era tresorer Assuàmiel, fill de Adiel, e
era Semeý, fill de Ramman, e sobra los
era Sabdí lo sofonita. 28 E sobra los
era Balamon [*]; e sobra les botigues [*].
era Ciratay lo sarnita; e sobra los bous
era Safach, fill de Edelay. 30 E sobra los
era Onil lo esmalaÿta. E sobra les someras
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1Par 27,30
lo esmalaÿta. E sobra les someras
1Par 27,31
meronoteu. 31 E sobra les ovelles
1Par 27,32
los fets del rey David. 32 E [*]
1Par 27,32
[*] Jahel, fill de Assimon,
1Par 27,33
los fills del rey. 33 E Arxitòfell
1Par 27,34
e Elietar [*]. 34 E aprés d’ell
1Par 27,34
E lo príncep de la host del rey
1Par 28,12
12 E la forma de tot ço qui
1Par 1,42
E los fills de Dissan foren Hus e
1Par Prol,35 a saber, aquelles coses qui menys
1Par 4,14
senyor de Joaxim, cor †Lehoadis†
1Par 5,18
de batalla, e trobaren-se que
1Par 6,32
e adonchs estigueren axí com
1Par 7,2
de host en lo temps de Daviu, e
1Par 9,22
22 Tots eren triats a porters, e
1Par 9,32
E dels fills de Caat, de generació,
1Par 9,33
tots los disaptes. 33 Aquests
1Par 9,34
levitans segons lurs generacions
1Par 9,34
generacions éran caps.) E aquests
1Par 11,10 10 Aquests són los caps vaxalls qui
1Par 11,26
26 E los hòmens vasalls d’armes
1Par 12,1
[*] Saül, fill de Sis; ells
1Par 18,16
e Aximàlech, fill de Abiatar,
1Par 19,5
no li vinguecen davant, cor molt
1Par 9,9
germans segons lurs generacions.
1Par 11,2
mentra que Saül era viu e rey, tu
1Par 4,13
de Tanaach foren Hataniel, foren
1Par 2,18
Aquests són fills: Sézer e Sobal e
1Par 2,23
e foren LX ciutats; totes aquestes
1Par 4,42
e Rafayà e Uziel, fill de Sazaý,
1Par 4,43
43 e fariren les relíquies qui
1Par 5,13
E lurs germans de casa de lur pare
1Par 5,18 Gad e mig trip de Menesè, e aquests
1Par 5,20
[*]. 20 [*] e tots aquells qui
1Par 5,22
C M ª, 22 menys d’equells qui
1Par 6,48
de Leví. 48 E lurs germans levitans
1Par 7,2
e aquells isqueren de Tholà, e
1Par 7,5
de tots los linatges de Ysachar
1Par 7,5
eren hòmens forts de guerra, e
1Par 7,11
aquests foren fills de Jadiel, qui
1Par 7,12
e a batalla. 12 E a Sufim e Buÿm
1Par 7,12 eren hòmens ciutadans †e homitans†,
1Par 7,16
germà Sares, e los fills de aquell
1Par 7,40
lur linatge de host e batalla. E
1Par 9,2
habitaren los habitadors primers e
1Par 9,13
fill de Amar. 13 E lurs germans qui
1Par 9,17
de Notafacents. 17 E los portés
1Par 9,19
casa de son pare. E los coraytans
1Par 9,22
tabernaccla del testament. 22 Tots
1Par 9,24
e Ananies), 24 e a IIII vents
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era Sacaries lo meronoteu. 31 E sobra les
era Jahas lo geteu. Tots aquests eren
era conseller e hom discret e escrivà; [*]
era ab los fills del rey. 33 E Arxitòfell
era atrecí conseller del rey, e Elietar
era Joyadà, fill de Banaÿas, [*]. E lo
era Johab. 28,Tit Capítol XXVIII 1 E
era en sperit ab ell del palau de la casa
Eram. 43 E aquests són los reys qui
éran stades dites [*]. Donches si als
éran. 15 E los fills de Calef, fill de
éran XXXXIIII M ª DCC LX hòmens a host. 19
éran acustumats en lur ofici. 33 E aquests
éran XXII M ª e DC. 3 E los fills de Huzí
éran CC XII ab lurs caps e ab lurs
éran ordonats los pans per aparellar tots
éran tots los cantors [*] dels levitans,
éran caps.) E aquests éran caps [*] e
éran caps [*] e habitaven en Jerusalem, 35
éran ab Daviu, qui s’esforsaven ab ell en
éran: Azael, germà de Joab, e Alcanan,
éran dels vasals valadors de geritans, 2 e
éran capallans. E Sanasarà era notari. 17
éran estats enverguoyits [*]: –[*] en
Éran per tots DCCCC LVI. Tots aquests
eras aquell que feyes entrar e axir Ysrael
Erat, e Sinoe [*]. 14 Nanay engendrà
Erdon. 19 E murí Esubà, pres Pretalep
eren del fill de Machir, pare de Galaad.
eren lurs caps; 43 e fariren les relíquies
eren escampades de Hamalech, e habitaren
eren VII, ço és, Michael e Massuŀlam e
eren hòmens portans escuts e lances e
eren ab ells, cor a Déu cridaren en la
eren morts en la batalla, [*] e habitaren
eren ordonats tots al servey del
eren vasals de host en lo temps de Daviu,
eren hòmens forts de guerra, e eren
eren LXXXVII M ª entre tots los parentats.
eren caps de tots hòmens de guerra, e
eren hòmens ciutadans †e homitans†, eren
eren hòmens del Dayhar. 13 E los fills de
eren Hulam e Ràquem. 17 E los fills de
eren per nombre XXVI M ª hòmens. 8,Tit
eren en lur heratat e en lurs ciutats e
eren caps de la casa de lur pare foren DCC
eren Salum e Tob e Talmon e Achiman e lurs
eren sobra lo servey de obra gordant †los
eren triats a porters, e éran CC XII ab
eren les portes, a llevant e a migjorn e a
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1Par 9,25
e a tremuntana. 25 E lurs germans eren en los corrals per venir a cap de VII
1Par 9,26
star ab aquests, 26 cor ab lealtat eren los quatre portés e eren levitas e
1Par 9,26
ab lealtat eren los quatre portés e eren levitas e eren ordonats sobra les
1Par 9,26
los quatre portés e eren levitas e eren ordonats sobra les cambres e sobra
1Par 9,29
e per comta ho rabien [*], 29 cor eren stablats sobre les eynes del santuari
1Par 9,33
los cantors [*] dels levitans, qui eren lecenciats per les cambres, cor de
1Par 9,33
les cambres, cor de dia e de nit eren sobra ells matexos al servey. 34 (Ço
1Par 10,7
veren tots los hòmens d’Israel qui eren en lo pla que mort era Saül e sos
1Par 12,8
e ascut, qui havían faç de lleó e eren leugers com a cabirols sobre les
1Par 12,17
los David a carrera e dix-los si eren venguts per pau ne per aydar-li, ne
1Par 12,17
per pau ne per aydar-li, ne si eren ab ell d’un cor ensemps, o si eren
1Par 12,17
eren ab ell d’un cor ensemps, o si eren venguts per trayr-lo ne liurar-lo
1Par 12,33
a batalla foren L M ª. Aquests no eren de dos cors ne de dues cares. 34 Dels
1Par 12,38
bons C XX M ª. 38 Tots aquests eren hòmens d’armes e de guerra e hòmens
1Par 12,38
tot Ysrael. Encare tots aquells qui eren romasos de Ysrael havien en cor de
1Par 12,40
aparellat. 40 E encara aquells qui eren prop, axí com Isachar e Zabulon e
1Par 15,7
era lur príncep [*] e sos germans eren C XXX. 8 E dels fills de Elisafan [*]
1Par 15,18
e Obededom e Johel. Aquests tots eren porters. 19 E los cantors eren Aman e
1Par 15,19
tots eren porters. 19 E los cantors eren Aman e Asap e Athan ab sembes d’aram
1Par 15,24
e Zacaries [*] e Alètzar, qui eren capallans, trompaven devant l’archa
1Par 15,24
ab trompes, e Obedebedom e Jayà eren capellans porters de la archa. 25 E
1Par 16,41
e Gedità e als altres triats, qui eren asenyalats per lur nom, e per loar a
1Par 16,42
a Déu. E los fills de Geditur eren establits al portal. 43 E aprés que
1Par 19,19
serfs de Adorrózer que consumats eren per Ysrael; féran pau ab David e
1Par 20,6 cascuna mà e VI en cascun peu, qui eren XXIIII dits. Aquest fon nat en Raffà.
1Par 23,8
per cap Johel, e Secam e Joel, qui eren tres. 9 [*], ço és, Salamur e Aziel e
1Par 23,9
e Aziel e Aran; tots aquests eren caps patrons de Ladan. 10 E los fills
1Par 24,1
XXIIII 1 E los fills de Aron eren atresí depertits. E eren aquests:
1Par 24,1
de Aron eren atresí depertits. E eren aquests: Nadab e Abiüd e Alaatzar e
1Par 24,5
en aquells ab aquells, per ço com eren prínceps [*] de Déu dels fills de
1Par 25,3
e Ysaÿes e Sabies e Mataties, qui eren [*] per mà de lur pare Getidum, qui
1Par 25,23
e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 24 e la XVII ª sort axí a
1Par 25,24
e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 25 e la XVIII ª sort axí a
1Par 25,25
e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 26 e la XVIIII ª sort axí a
1Par 25,26
e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 27 e la XX ª sort axí a Altha e
1Par 25,27
e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 28 e la XXI ª sort axí a Atir e
1Par 25,29
e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 30 e la XXIII sort axí a Naziot
1Par 25,30
e a sos fills, e a sos germans, e eren XII; 31 e la XXIIII sort axí a
1Par 26,6
de la casa de lur pare, per ço com eren vasalls de host. 7 [*] e foren Eliüd
1Par 26,8
de host ab poder de servir, e eren LXII. 9 E los fills de Masalamies ab
1Par 26,9 fills de Masalamies ab lurs germans eren hòmens de host, e eren XVIII. 10 E
1Par 26,9 lurs germans eren hòmens de host, e eren XVIII. 10 E los fills de Cussí, dels
1Par 26,11
tots los fills e germans de Cussí eren XIII. 12 E aquestes eren les partides
1Par 26,12
de Cussí eren XIII. 12 E aquestes eren les partides dels portés dels caps
1Par 26,26
[*]. 26 Salomur e sos germans eren sobra los tresors dels santuaris que
1Par 26,30
30 [*] Sabies e sos germans [*], e eren M ª e DCC sobra [*] Ysrael ultra
1Par 27,4
e guiador sobra la companya, e eren XXIIII M hòmens. 5 E lo príncep de la
1Par 27,5
[*] prevera, e en la sua companyia eren XXIIII M hòmens. 6 Aquests Baraÿas és
1Par 27,9
lo racorbà, e en la sua companyia eren XXIIII M ª hòmens. 10 En la companya
1Par 27,10
de Efraÿm, e en la sua companyia eren XXIIII M hòmens. 11 En la companyia
176

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 27,11 linatge de Sora, e en sa companyia
1Par 27,12 trip de Bengemín, e en sa companyia
1Par 27,13 linatge de Gera, e en sa companyia
1Par 27,14 fills de Efraÿm, e en se companyia
1Par 27,15
fill de Entiel, e en se companyia
1Par 27,16 XXIIII M hòmens. 16 E aquests qui
1Par 27,16
regidors sobra los trips de Ysrael
1Par 27,28
olivers e sobra los ullastres qui
1Par 27,31
era Jahas lo geteu. Tots aquests
1Par 12,2
pedres e les segetes ab l’arch.
1Par 16,19
la vostra heratat.” 19 Que dabans
1Par 26,11
nat e son pare féu-lo cap, 11 e
1Par 4,20
20 E los de Simmer, Amnon,
1Par 1,16
equiraneus e los siveus 16 e los
1Par 21,28
Senyor li havia respost en la era
1Par 12,5
e Geremot e Balay e Sefaries lo
1Par 21,24
t’ho daré. 24 E dix lo rey David a
1Par 12,34
de Naptalim [*] †e ach tres al
Par Prol,Inc primer segons sent Gerònim. Açò
Par Prol,Inc
lo libre del Peralipèmeneon, qui
Par Prol,1
del Vell Testament. Prol E
Par Prol,9
Adonchs lo Paralipemèneon
1Par Prol,14 que sia nostra voluntat e de molts
1Par Prol,29 per lo contrari sertes paraules, ço
1Par Prol,31
en si matex raprès; mas, ço qui
1Par Prol,34
de Tehodosi, dóna a conèxer, ço
1Par Prol,43
en letí ne per què·s cuyden n·
1Par Prol,47
per los jueus e encare de ço qui
1Par Prol,53
ull no ha vist ne orella oït, ne
1Par Prol,64
fluvis d’aygua viva.» Hoch, i
1Par Prol,84 he enterpetrat Divré ha-Iannín, ço
1Par Prol,86
dels Dies dels reys», per ço
1Par Prol,93
sordes, què n’he yo a fer?» (ço
1Par 4,10
me benaeys e crex lo meu terma, e
1Par 4,33
ciutats, qui són a Bàal, açò
1Par 4,42
ovelles. 42 E a ells matexs, ço
1Par 5,13
de casa de lur pare eren VII, ço
1Par 5,18
de Geroboam, rey d’Israel, 18 ço
1Par 6,18
18 E los fills de Caat, segons dit
1Par 6,54
de Aaron en los lurs térmens, ço
1Par 6,55
caygué-lus en sort 55 Hebron, qui
1Par 6,65
són apellades per nom axí com dit
1Par 9,1
fon entre si aperentat axí com
1Par 9,23
casa de Déu e del trabernaccla (ço
1Par 9,34
ells matexos al servey. 34 (Ço
1Par 11,4
ab tot Ysrael en Jerusalem, ço
1Par 11,17
·m darà a beura de la aygua qui
1Par 11,18
del pou de la porta de Batlem, qui
1Par 12,14
la host. E de aquests lo pus poch
1Par 12,20
devant ell hòmens de Menessè, ço
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eren XXIIII M hòmens. 12 En la companya
eren XXIIII M hòmens. 13 E en la companyia
eren XXIIII M hòmens. 14 En la companyia
eren XXIIII M hòmens. 15 E fon príncep
eren XXIIII M hòmens. 16 E aquests qui
eren regidors sobra los trips de Ysrael
eren aquests: sobra lo trip de Rubèn era
eren en les Valls, era Balamon [*]; e
eren prínceps sobra los fets del rey
Eren dels germans de Saül, e de Bengemín.
éreu de poch nombra e ten pochs que
Erlabies lo segon, e Nalabies lo terç, e
Ermà e Benanan e Tilon. E los fills de [*]
ernadeus e los samaritans [*]. 17 E los
Ernau gebuzeu, sacrificà aquí, 29 car lo
errapita, 6 e Alcanà e Gesies e Sariel e
Eruau: –Axí no és per mi comprat, mas yo
es† ab escut e lança, XXXVII M ª. 35 E
és lo pròlech de sent Gerònim sobre lo
és esplenació del Vell Testament. Prol E
és tal e ten gran que sens aquest, si algú
és dit ramenbrament de ço que no podem
és jutyat, què sia vera cose, o que sia
és a saber, que la un no hy consentí e los
és de mayor audàcia, en [*] translació
és a saber, aquelles coses qui menys éran
és cuydaren que [*] la mia traslació sia
és per l’apòstol? Sapiats que yo he
és puyat en cor de home, aquelles cozes
és escrit [*] que lo Salvador donà
és, a saber, «les Paraules dels Dies dels
és fet que les històries †nosaltres† e los
és a dir, si les orelles dels altres no
és la tua mà ab mi, e faràs companyia de
és, lur habitació, que a tots se
és, als fills de Simeon e anaren en lo
és, Michael e Massuŀlam e Zabe e Zoray e
és a saber, los fills de Rubèn e de Gad e
és, foren Enbatim e Ysach e Abron e
és a saber, de Chaat, e caygué-lus en
és en l’entrada de Judà, e lurs deports;
és. 66 E la sort dels linatges dels fills
és escrit en lo libre dels reys d’Israel
és, Abdomnes e Ananies), 24 e a IIII vents
és a saber, los caps mayorals dels
és, Gebús, cor aquí habitaven los
és al portal de Batlem? 18 E aquests tres
és al portal, e vengueren e portaren-ne
és senyor de C e lo mayor de M ª. 15 Tots
és, Adamà e Jacebat [*] e Eliüd e Selcay,
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1Par 13,6
de Beleat a Cariaciharim, qui
1Par 16,14
fills de Jacob, sos elets. 14 Ell
1Par 16,25
les sues maravellas, 25 cor gran
1Par 16,27
fets los cels. 27 Glòria e balleza
1Par 16,27
ell, santadat e magnifisència
1Par 16,32
-se los camps, e tot ço qu·hi
1Par 16,33
per la faç de nostre Senyor, cor
1Par 16,34 34 «Confessats a nostre Senyor, cor
1Par 16,34
Senyor, cor és bo e enpertostemps
1Par 16,40
contínuhament [*], axí com
1Par 16,41
loar a nostra Senyor, car tostemps
1Par 17,2
has en ton cor, car nostra Senyor
1Par 17,13
axí com l’he levada en aquell qui
1Par 17,16 e dix: –Qui som yo, Senyor, ne qui
1Par 17,17 m’hages fet venir? 17 E encara açò
1Par 17,19
conexs ton serf. 19 [*] com a tu
1Par 17,20
tues nobleses. 20 Senyor Déu, no
1Par 17,20 Déu, no és nengú semblant a tu, ne
1Par 17,21
en les nostres orelles. 21 E qui
1Par 17,24
“Nostro Senyor Déu Sabaot, Déu
1Par 19,12 dix Johab a son germà: –Si pus fort
1Par 21,24 E dix lo rey David a Eruau: –Axí no
1Par 22,5 adonchs David dix: –Mon fill Salamó
1Par 22,18
que vertaderament nostre Senyor
1Par 23,6
partí los levites per partides, ço
1Par 23,9
e Joel, qui eren tres. 9 [*], ço
1Par 24,19
18 e la XXIII a Macies. 19 Açò
1Par 24,23
23 E los fills de Ebron, Jaries
1Par 24,25
Michà, Jasies, e lo fill de Jasies
1Par 27,6 XXIIII M hòmens. 6 Aquests Baraÿas
1Par 28,4
per senyor e de la casa de Judà
1Par 28,19
Senyor. E dix David: «Tot açò m’
1Par 28,20 hages pahor, car nostre Senyor Déu
1Par 29,1
la univercitat: –Salamó, mon fill,
1Par 29,1
és u que nostre Senyor ha alet, ell
1Par 29,1
alet, ell és fadrí tendre e la obra
1Par 29,1
tendre e la obra és de gran, cor no
1Par 29,1
lo palau, car de nostre Senyor Déu
1Par 29,3
casa del meu Déu, part tot açò qui
1Par 29,4
a la casa del santuari, 4 ço
1Par 29,11
e la honor. Cor tot ço qui
1Par 29,11
e en la terra, de tu, Senyor Déu,
1Par 29,11
la terra, de tu, Senyor Déu, és, e
1Par 29,12 príncep. 12 E la riquesa e la honor
1Par 29,12
regnaràs pertot, e en la tua mà [*]
1Par 29,14
força de vodar axí? Cor de tu
1Par 29,16
la tua santadat, de la tua mà, teu
1Par 29,17
coses. E ara lo teu pobla, qui ací
1Par, Expl
tots los regnes e terres. Expl Ací
1Par 1,42
e Ytaran e Caran. 42 E los fills de
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és en Judea, per levar l’arque de nostre
és nostre Senyor e nostro Déu, per tota la
és nostre Senyor, e molt loat, e molt
és devant ell, santadat e magnifisència és
és lo seu loch. 28 Donats glòria a nostre
és. 33 Adonchs cantaran los arbres [*] per
és vengut per jutyar la terra.» 34
és bo e enpertostemps és la sua
és la sua misericòrdia. 35 E digats:
és scrit en la ley de nostre Senyor, la
és la sua glòria. 42 E Haman e Gedità
és ab tu. 3 E en aquella nit fon la
és estat abans de tu. 14 E fer-l’he
és mon alberch, que tu m’hages fet venir?
és estat poch en lo teu esguordament: has
és vengut a plaer, has feta aquesta
és nengú semblant a tu, ne és altra Déu
és altra Déu sinó tu, tot axí com havem
és aytal com lo teu poble d’Israel? No ha
és stat d’Israel”, e la casa de David,
és Aram que yo, tu vina e ajuda’m, e si
és per mi comprat, mas yo ho compraré ab
és fadrí e tendra e no sap entendra a
és ab vós, reposats-vos de tots vostres
és a saber: Garson e Càat e Merarí. 7 E
és, Salamur e Aziel e Aran; tots aquests
és lo nombra per lur ofici per vanir en la
és lo primer nat, e Amaries, lo segon, e
és Zacaries. 26 E los fills de Merarí,
és lo vasal dels XXX vasalls e sobra los
és mon para, e entre los fills de mon pare
és estat fet a saber ab tota la forma de
és ab tu, e no·t derelinquirà ne·t
és u que nostre Senyor ha alet, ell és
és fadrí tendre e la obra és de gran, cor
és de gran, cor no és de hom lo palau, car
és de hom lo palau, car de nostre Senyor
és. 2 E yo ab tot lo meu poder he
és aparellat a la casa del santuari, 4 ço
és, tres mília quintars d’or de Ofir e
és en lo cel e en la terra, de tu, Senyor
és, e és lo teu regna, e tu ést aquell qui
és lo teu regna, e tu ést aquell qui
és en lo teu esguordament, e tu, Senyor,
és de esforsar e da axalzar a tots. 13
és tot e de la tua mà havem donat. 15 Cor
és tot. 17 E yo sé, Déu meu, que tu tries
és, [*] ha vodat ab alagria a tu. 18
és acabat lo Primer libra de
Ésan foren Balam e Senavan e Jectan. E los

178

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 2,8
en lo vot. 8 E lo fill de Etan fon
1Par 7,7
tres. 7 E los fills de Bele foren
1Par 1,41 e Dian foren Disson [*] e Embran e
1Par 22,8
Senyor, dient “Molta sanch has
1Par 28,3
car hom de batalla ést e sanch has
1Par 4,43
43 e fariren les relíquies qui eren
Par Prol,3
de les escriptures, ell se trau
1Par Prol,16
feta novella cosa sobra vella per
1Par 10,4
cor si vanien los no circuncisos
1Par 12,11
lo quart e Geremies lo quint 11 e
1Par 4,11
li engendrà Mahir, qui fon pare de
1Par 25,8 als grans com als pochs, mestres ab
1Par 6,57
Alumpnà e sos cortills, e Jatir e
1Par 4,12 Mahir, qui fon pare de Eschon. 12 E
1Par Prol,62 «Qui creu en mi, segons que diu le
Par Prol,3
a ci matex le ciència de les
1Par Prol,49
per l’apòstol? Sapiats que yo he
1Par Prol,64
fluvis d’aygua viva.» Hoch, i és
1Par Prol,66
testimoni [*]. En aquell loch [*]
1Par 9,1
fon entre si aperentat axí com és
1Par 28,19
Senyor. 19 Tot ço li donà per
1Par 29,29
les primeres e les derreres, són
1Par 4,41
41 E vengueren aquests qui són
1Par 24,6
-los Samaÿas, fill de Thanael,
1Par 27,32 E [*] era conseller e hom discret e
1Par Prol,88
qui són confusos per lo vici dels
1Par 2,55
sarrita. 55 E dels linatges dels
1Par 24,6
e dels fills de Ythamar. 6 E
1Par 10,4 hach gran pahor. 4 E dix Saül a son
1Par 10,4
escarnir-m’hien. E l’
1Par 28,1
bestiar del rey e sos fills ab sos
1Par 12,34
Naptalim [*] †e ach tres al es† ab
1Par 5,18
e aquests eren hòmens portans
1Par 28,10
bestesquas casa al seu santuari, e
1Par 28,20
20 E dix David a Salamó, son fill:
1Par 28,7
seu regna enpertostemps, si ell s’
1Par 26,27
les despulles, que santificaren per
1Par 29,12
pertot, e en la tua mà [*] és de
1Par 11,10
vaxalls qui éran ab Daviu, qui s’
1Par 22,13
Senyor a Moysès sobra Ysrael. E
1Par Prol,40
ceŀles, e açò·s lig en les lurs
1Par Prol,8
confirmade le fe de la novella
1Par Prol,67 LXX enterpatredors no han e [*] l’
1Par 2,3
primer nat de Judà, e féu mal en l’
1Par 15,29
de David, Michol, filla de Saül,
1Par 21,21
s’amaguaren [*]. 21 [*] E Aruau
1Par 17,17
encara açò és estat poch en lo teu
1Par 17,24
ton serf, sia endressada en lo teu
1Par 21,7
del rey. 7 E fo açò mal en l’
1Par 29,12
la riquesa e la honor és en lo teu
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Esarià. 9 E los fills de Esrom que li
Esbon e Urí [*] e Jamarot e Horí. E foren
Esbran e Ytaran e Caran. 42 E los fills de
escampada [*] davant mi. 9 Tu hauràs un
escampada.” 4 »E nostre Senyor Déu d’
escampades de Hamalech, e habitaren aquí
escarn de ci matex, car per sengles noms e
escarnir los jueus. Sàpies que Alaxandria
escarnir-m’hien. E l’escuder, per ço
Escay lo VI è, Eliel lo VII è 12 e Joanan
Eschon. 12 E Escon engendrà Barassà,
escolans. 9 E axí la primera sort a Josep,
Escomea e sos deports, 58-59 [*]. 60 E del
Escon engendrà Barassà, Fasseyà e Faynà,
Escriptura, del ventre d’equella maneran
escriptures, ell se trau escarn de ci
escrit no ha molt lo libra Del linatge
escrit [*] que lo Salvador donà testimoni
escrit on diu que los LXX enterpatredors
escrit en lo libre dels reys d’Israel e
escrit de part de nostre Senyor. E dix
escrites en les Paraules de Samuel
escrits per nom, en lo temps de Hazetxies,
escrivà del trip de Leví, devant lo rey e
escrivà; [*] Jahel, fill de Assimon, era
escrivans, qui de l’enteniment ells
escrivans, los habitadors de Jabés e de
escriví-los Samaÿas, fill de Thanael,
escuder: –Trau ton coltell o te spaze e
escuder, per ço com lo temia molt, no hu
escuders e tots los vasalls de la host de
escut e lança, XXXVII M ª. 35 E dels fills
escuts e lances e trahents darts, e
esforce’t e fes-ho. 11 E donà David a
–Esforce’t [*] e fes açò, no·t temes ne
esforsa de fer los meus manaments e los
esforsar la casa de Déu. 28 E tot açò que
esforsar e da axalzar a tots. 13 Ara,
esforsaven ab ell en son regna an tot
esforse’t e conforte’t, e no·t temes ne
esglésies, la qual cosa no saberen los LXX
esgleya, justa cosa era que fos afermat e
esgleya ho té en dupte. Donchs tornem als
esguardament de Déu, e Déu aucís-lo. 4 E
esguordà per le finestra e viu lo rey
esguordà, e viu David la sua faç devers
esguordament: has parlat sobra le casa de
esguordament. 25 Cor tu, Déu meu, has
esguordament de nostre Senyor Déu, e farí
esguordament, e tu, Senyor, regnas e
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1Par 27,30
30 E sobra los camells era Onil lo
1Par Prol,81
LXX entrepatredors, corregide e
1Par 12,3
Gabaà, e Jassiel e Sàlati, fill de
1Par 11,32
torrents de Gaas, e Ayel arabita e
1Par 29,2
e de encastament: e safirs e
1Par 29,4
Ofir e VII mília quintars d’argent
1Par 28,18
bací, 18 e a l’altar de perfum or
1Par 2,25 lo primer nat Ram e Bunà e Rohen e
1Par 29,15
són nostros dies en la terra sens
1Par 15,15 manament de nostre Senyor, en lurs
1Par 10,4
no hu volch fer. E pres Saül le sua
1Par 17,17
de ton serf de luyn e has-ma fet
1Par 5,26
de Ysrael scomoch contre ells l’
1Par 5,26
esperit de Pul, rey de Ssur, e l’
1Par 12,18
pare ho vage e us prou. 18 L’
1Par Prol,1
Prol,Inc Terç pròlech Prol Si le
1Par 27,24
de Saruià, comensà a contar e no
1Par 16,2 [*] devant Déu. 2 E, com David hach
1Par Prol,23
qui són filisteus, los quals libres
Par Prol,Inc lo libre del Peralipèmeneon, qui és
1Par 14,11
anà-hy David e farí-los. E dix:
1Par Prol,83 tingut per lur anamich com yo ho
1Par 12,2
ab arch en le mà dreta, e ab l’
1Par 4,1
1 E los fills de Judà foren Fares e
1Par 2,5
V. 5 E los fills de Fares foren
1Par 2,9
Etan fon Esarià. 9 E los fills de
1Par 2,18
Guèter ismaelita. 18 Camel, fill de
1Par 2,21
Bessales. 21 E despuxs vench
1Par 2,24
pare de Galaad. 24 E despuxs morí
1Par 2,24
en Calev-Efrata. E le muller de
1Par 2,46
fon Mahon, pare de Getzur. 46 E
1Par 4,32 Hetham e Haÿm e Enrinon e Roquen e
1Par 4,29
e en Sirsual 29 e en Balamè e en
1Par Prol,56 altres coses semblants d’equestes
1Par Prol,82 de lenguatge grech, e no·n deuria
1Par 1,10
Nimereod, e aquest comensà a
1Par 14,2
nostre Senyor l’havia endressat a
1Par 16,37
de dia en dia, cascú segons son
1Par 28,4
nengú de la casa de mon pare per
1Par 29,22
fill de David. E untaren-lo [*] a
1Par 4,17
de Essorà foren Gèrech e Mèrod e
1Par 12,9
sobre les muntanyes per cuyta. 9 E
1Par 4,17
e Assarrael. 17 E los fills de
1Par 2,24
qui havia nom Abià, enfantà-li
1Par 17,21 per rembra lo seu poble, axí com tu
1Par 17,26 devant tu. 26 E ara, Senyor Déu, tu
1Par 17,27
sobra ton serf aquest bé, 27 cor tu
1Par 28,3
en lo meu nom, car hom de batalla
1Par 29,11
e enpertostemps. 11 A tu, Senyor,
1Par 29,11
Déu, és, e és lo teu regna, e tu
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esmalaÿta. E sobra les someras era
esmanade, de lenguatge grech, e no·n
Esmanet; e Brachà e Jehu de Hanachot. 4 E
Esmanot lo bacurmen e Ababà de Solabanta.
esmarachdes [*], e moltes pedres de
esmarat per enblanquir les parets de les
esmerat a pes e la forma [*] dels xerobins
Esomach [*]. 26 E Jarechmel hach altra
esparansa. 16 Senyor, nostro Déu, tota
espatlles ab perxes. 16 E dix David als
espaza e posà le punta en son pits e lo
esperador sobra tots los hòmens, Senyor
esperit de Pul, rey de Ssur, e l’esperit
esperit [*] rey axí mateix dels
esperit vestí Masà, cap dels XXX, e dix:
esplació dels LXX enterpatradors estave
esplagà, cor entratant fo ira de nostre
esplagat de sacrificar los holocausts e
esplanaren Panfili e Ausebi, e foren los
esplenació del Vell Testament. Prol E és
–Esportellat ha nostre Senyor mos anemichs
esprova en convent dels frares. E ço que
esquerra les pedres e les segetes ab l’
Esram e Carmí e Hur e Sobal. 2 E [*] lo
Esrom e Mull. 6 E los de Zàram foren [*].
Esrom que li infentà Nasaracamel foren
Esrom, engendrà d’Asubà, sa muller,
Esrom a le filla de Machir, pare de
Esrom en Calev-Efrata. E le muller de
Esrom, qui havia nom Abià, enfantà-li
Essà, concupina de Caleff, infantà Aram e
Essam, V viletes, 33 e totes les viletes
Èssam e en Colab 30 e en Batuel e en
esser trobades en los libres dels jueus.
esser tingut per lur anamich com yo ho
esser hom fort en terra de Agipta. 11 E d’
esser rey sobra Ysrael, cor molt era levat
esser. 38 E Obedebedom [*], fill de
esser rey sobra la casa d’Israel
esser rey e Sadoch per capellà. 23 E sigué
Ésser e Jalon. E consabé Miriarim e
Ésser era lur cap primer e Obadià lo segon
Essorà foren Gèrech e Mèrod e Ésser e
Essur, pare de Techoa. 25 E foren los
ést anat per rembra lo teu, e per metra lo
ést Déu, qui parlest sobra ton serf aquest
ést e has volguda banayr la casa de ton
ést e sanch has escampada.” 4 »E nostre
ést la granesa e lo vasellatge e la laor e
ést aquell qui axalces tot príncep. 12 E
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1Par 17,1
1Par 16,42
1Par 21,22
1Par 21,22
1Par 6,35
1Par 21,16
1Par 15,17
1Par 16,1
1Par 16,17
1Par 17,14
1Par 11,44
1Par 6,71
1Par 17,5
1Par 17,13
1Par 17,17
1Par 28,19
1Par 19,5
1Par 6,39
1Par 9,16
1Par 20,1
1Par Prol,2
1Par 6,33
1Par 2,36
1Par 2,35
1Par 17,16
1Par 21,1
1Par 21,15
1Par 4,19
1Par 29,5
1Par 28,18
1Par 6,32
1Par 16,35
1Par 17,9
1Par 16,5
1Par 16,42
1Par 2,19
1Par 4,3
1Par 2,8
1Par 4,5
1Par 11,41
1Par 1,13
1Par 6,44
1Par 7,32
1Par 6,25
1Par 4,4
1Par 5,9
1Par 18,3
1Par 1,8
1Par 8,23
1Par 1,15
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sedra e l’archa de nostre Senyor
a Déu. E los fills de Geditur eren
argent lo’m dóna, per ço que sia
per ço que sia estada pasada e
fill de Thoya, 35 fill de Sub, fill
e viu l’àngel de nostra Senyor
veu per a donar alagria. 17 E féran
archa de nostre Senyor e feren-le
en son sagrament [*]. 17 E féu-lo
estat abans de tu. 14 E fer-l’he
e Josafat lo mitaneu 44 e Uisies lo
de Menessè, Gelon, en Baasan, e
de Egipta entrò al die de vuy; són
com l’he levada en aquell qui és
hages fet venir? 17 E encara açò és
Senyor. E dix David: «Tot açò m’és
li vinguecen davant, cor molt éran
fill de Ysrael. 39 E son germà Ysay
fill de Asuà, fill de Alcanà, qui
d’Amon. E asetyà Rabà, e David
le esplació dels LXX enterpatradors
ofici. 33 E aquests e aquells qui
muller, e infentà Aray Estayi. 36 E
se filla per muller, e infentà Aray
Nathan a David. 16 E vench David e
Capítol XXI 1 E fon fet que Satanàs
[*] E l’àngel de nostre Senyor
Nàham, pare de Cellà gerenita, fo
no umple vuy le sua mà e aquella
de or e de lurs ales com s’
Senyor en Jerusalem, e adonchs
la nostra salvació e ajusta-nos e
l’he e posaré en si matex, e no s’
lo quart, e Johel lo quint [*] ab
e sembes per fer son a oir e altres
Sézer e Sobal e Erdon. 19 E murí
sarietans. 3 E aquests los fills de
com peccà en lo vot. 8 E lo fill de
de Baslem. 5 E Assur, senyor de
e Irahaà lo getí [*] 41 e Hories lo
Sidon, [*] fon primer nat, e los
stigueren a part sinestra. E
E Èber engendrà Jafalet e Zómer e
fill de aquell. 25 E los fills de
4 E [*] lo pare de Gadad, e
a la entrada del desert del flum de
en lo flum Jordà e·n lo flum de
8 E los fills de Cam foren
e Éber [*] 23 e Abdon e Ezecrí e
e amoreus e getzeus, 15 e los
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està desots cortines. 2 E dix Anathan a
establits al portal. 43 E aprés que fon
estada pasada e estancada la mortaldat de
estancada la mortaldat de sobra lo pobla.
Estanè, fill de Nèat, fill de Nassay, 36
estant entre la terra e lo cel ab son
estar los levitans Emà, fill de Johel [*]
estar dins lo tabernaccla que David li
estar ab Jacob en custuma, en Ysrael en
estar en mon alberch e mon regna
estareu, e Samasihoel, fill de Hothan lo
Estarod e lurs axides. 72 E del trip de
estat de tenda en tenda e en tabernaccla.
estat abans de tu. 14 E fer-l’he estar
estat poch en lo teu esguordament: has
estat fet a saber ab tota la forma de les
estats enverguoyits [*]: –[*] en Gerichó
estava sobre part dreta. E aquell Asap fon
estava al corral de Notafacents. 17 E los
estava en Jerusalem, e Joab farí Rabà e
estave ferma e pura segons ço que ells
estaven ab lurs fills: [*] Eman lo cantor,
Estay engendrà Nathan, e Nathan engendrà
Estayi. 36 E Estay engendrà Nathan, e
estech davant nostre Senyor, e dix: –Qui
estech sobra Ysrael e temtà David que
estech en la era de Geruau gebuzeu. 16 E
Estemehó, lo mearcharica. 20 E los de
estena a nostre Senyor? 6 Donchs, vodàran
estenien sobra l’archa del testament de
estigueren axí com éran acustumats en lur
estorç-nos de les gents, per loar lo nom
estremirà més, ne fills de falcia no
esturments de tabals e d’òrguens, e Asap
esturments per a cantar a Déu. E los fills
Esubà, pres Pretalep Effetar per muller e
Etam: Jasrael e Ysumpnà e Jarbàs, e lo nom
Etan fon Esarià. 9 E los fills de Esrom
Etecà, e hach dues mullers, Elà [*]. 6 E
eteu, e Sabaat, fill de Aquilay; 42 e
eteus 14 e gebuseus e amoreus e getzeus,
Ethan, fill de Guisí, fill d’Abdí, fill
Ethana e Suà, lur germana. 33 E los fills
Ethanà foren Mansay e Masnet, 26 del qual
Éther, pare de Cussí; e aquests dos foren
Eufrates, cor lo lur bestiar los cresqué
Eufrates. 4 E tolch-li David CCC
Eús e los egipsians e Pur e Canaan. 9 E
Evan 24 e Jeremies e Elem e Antories 25 e
eveus e los equiraneus e los siveus 16 e
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1Par 1,23
22 e Ebal e Abimael [*] 23 e Efir e
1Par 4,8
Elà són Sèret e Súar e Tenan. 8 E
1Par 7,34
34 E los fills de Zómer foren
1Par 2,53
Suimtà e lo Nestrayà, e aquells qui
1Par Prol,79
mi que doní e liuré als vostres le
1Par Prol,33 dels LXX enterpatredors mescla la
1Par 29,2
or a les eynes de or e argent a les
1Par 29,2
a les eynas d’argent e aram a les
1Par 29,2
a les eynes de ferro e fusts a les
1Par 9,28
e tanquaven. 28 E tanien totes les
1Par 9,29
[*], 29 cor eren stablats sobre les
1Par 23,26
al tabernaccla ne nengunes de les
1Par 29,2
casa de nostre Senyor Déu or a les
1Par 29,2
a les eynas d’aram e ferro a les
1Par 5,12
de Basan entrò a le Saltè 12 e
1Par 8,23 22 E Yspam e Éber [*] 23 e Abdon e
1Par 28,7 manaments e los meus juýs axí com
1Par 12,8
ab lansa e ascut, qui havían
1Par 16,30
30 Sia comoguda devant la sua
1Par 16,33
cantaran los arbres [*] per la
1Par 21,16
e de sachs en terra sobra la
1Par 21,21 Aruau esguordà, e viu David la sua
1Par 13,4
Saül. 4 E dix tota la universitat:
1Par 28,8
ço que haratets la bona terra e la
1Par 11,19
19 e dix: –No plàcia a Déu que yo
1Par 19,3
Anum: –E cuydes tu que David
1Par 19,13
del nostre Déu, e nostre Senyor
1Par 21,23
E dix Aruau a David: –Prin-la e
1Par 12,28 III M ª e DCC. 28 E Sadoch, qui era
1Par 22,5
David dix: –Mon fill Salamó és
1Par 29,1
u que nostre Senyor ha alet, ell és
1Par 12,18
rabé-los e mès-los al cap de
1Par 15,28
de nostre Senyor ab jubilació,
1Par 23,24 lurs nombres per nombra de noms,
1Par Prol,60
[*]? Nostro Senyor Déu [*],
1Par 27,26
fill de Usiel. 26 E sobra los
1Par 17,9
e no s’estremirà més, ne fills de
1Par 21,8
he feta aquesta cosa. Pas ara la
1Par 5,3
primer nat de Ysrael, foren Enoch e
1Par 11,36 Hus, 36 Afer lo macarita e Achia lo
1Par 21,12
11 [*] 12 –[*] “[*] o tres anys de
1Par 12,30 e DCCC vasalls de host, hòmens de
1Par 14,17
Gabaon entrò a Gatza. 17 E axí la
1Par 8,25
e Elem e Antories 25 e Abdaxà e
1Par 4,18
Senohe. E aquestes són fills de [*]
1Par 4,10
meu terma, e és la tua mà ab mi, e
1Par 6,41
41 fill de Thamay, fill de
1Par Prol,91
a mi mateix e als meus»; e
1Par 4,10
companyia de no destrovir-mi, yo
1Par 17,11
dies per anar als teus pares, yo
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Evilà e Jabab. E tots aquests foren fills
Evós engendrà Anhub e Assobebà e los
Exir e Rehegà e Gabuà e Aram. 35 E los
exiren dels seherjatans e aquells fon
explanació dels LXX entrepatredors,
exposició de Tehodosi, dóna a conèxer, ço
eynas d’argent e aram a les eynas d’aram
eynas d’aram e ferro a les eynes de ferro
eynas da fusts e pedres de carboncles e de
eynes [*], e per comta ho rabien [*], 29
eynes del santuari e sobra le sèmola e lo
eynes per son servey. 27 Cor segons les
eynes de or e argent a les eynas d’argent
eynes de ferro e fusts a les eynas da
Ezà. E era lur cap Saphan, e era lo segon
Ezecrí e Evan 24 e Jeremies e Elem e
fa huy.” 8 »E ara, en presència de tot
faç de lleó e eren leugers com a cabirols
faç tota la terra, e †comogam† lo món qui
faç de nostre Senyor, cor és vengut per
faç. 17 E dix David a nostre Senyor: –Yo
faç devers terra. 22 E dix David a Aruau:
–Façam-ho axí com tu dius. Car molt los
façats haratar a vostres fills aprés de
face aquesta cosa, que yo bega la sanch d’
face amistança de conortar-ta de ton
face ço que li plàcia. 14 E acostà’s
face’n lo meu senyor ço que li sia bo a
fadrí vasall de host ab le casa de son
fadrí e tendra e no sap entendra a bastir
fadrí tendre e la obra és de gran, cor no
faeltat. 19 E aquells del trip de Menessè
faent-ho oir ab [*] tabals e ab òrguens
faent la obra del servey de la casa de Déu
fahador de l’un e de l’altre Testament,
fahadors de la obra de fora e de lauró
falcia no nodriran d’anganar-lo axí com
fallonia de ton servent, car molt he
Fallú e Serom e Carmí. 4 E los fills de
falonita, 37 [*] e Naharay, fill de
fam o tres mesos que·t perseguéscan tos
fama de casa de lur para. 31 E del mig
fama de David per totes terres, e nostre
Famiel, qui foren fills de Sasach. 26 E
faraó, qui pres Marod. 19 E lo fill de la
faràs companyia de no destrovir-mi, yo
Fare, fill Adies, 42 fill de Athan, fill
faré açò segons que diu Ysmeu: «Si les
faré açò e açò. E féu-li venir Déu açò
faré levar le tua sament aprés tu, qui
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1Par 19,2 havia nom Anum [*]. 2 E dix David:
1Par 2,4
aucís-lo. 4 E Tamar li inffantà
1Par 2,5
fills de Judà V. 5 E los fills de
1Par 4,1
IIII 1 E los fills de Judà foren
1Par 7,16
de Matxir, fill e mès-li nom
1Par 9,4
fill de Boní, e dels fills de
1Par 13,11
mort Asaà, e apellà aquell loch
1Par 27,3
hòmens. 2 [*] 3 E era dels fills de
1Par 1,46
aprés ell Adab, fill de Adab, qui
1Par 11,22
armes e de grans fets, de Cabseel,
1Par 14,11
en Baylfarazim, e anà-hy David e
1Par 14,16 com li havia manat nostre Senyor, e
1Par 18,1
18,Tit Capítol XVIII 1 E aprés açò
1Par 18,2
de la mà dels filisteus. 2 E
1Par 18,3
donant dons per tribut a David. 3 E
1Par 18,12
Amalech. 12 E Isay, fill de Siruià,
1Par 20,1 e David estava en Jerusalem, e Joab
1Par 20,4
batalla en Gatza ab los filisteus e
1Par 21,7
de nostre Senyor Déu, e
1Par 12,32 per ço que sabessen despux so que
1Par 18,9
rey de Emat, que David havia
1Par 12,40 e ab muls e ab bous, e ab vianda de
1Par 14,15
cor Déu axirà devant tu per
1Par 4,41
temps de Hazetxies, rey de Judà, e
1Par 4,43
fill de Sazaý, eren lurs caps; 43 e
1Par 28,8
[*] vos dich, que reguordets e que
1Par 7,33
33 E los fills de Laffalet foren
1Par 22,19
de nostre Senyor Déu, per ço que
1Par 4,12
12 E Escon engendrà Barassà,
1Par 9,12
E Adies, fill de Joracham, fill de
1Par 10,13 Senyor, per ço com demanà consell a
1Par 4,12 E Escon engendrà Barassà, Fasseyà e
1Par Prol,8 dels hòmens e havien confirmade le
1Par 14,14
Déu dix-li: –Puge derrera ells e
1Par 15,16
als prínceps dels levitans que
1Par 17,6
meu pobla, no que·ls digués que·m
1Par 9,30
sobra los fills dels capallans, com
1Par 1,19
Éber dos fills, lo nom de la un fon
1Par 1,25
foren Sem, Arficiat, Sala, 25 Éber,
1Par 1,12
e d’aquests eixiren los
1Par 10,1
fogien los hòmens d’Israel per los
1Par 10,2
munt de Gelboe. 2 E encalsaren los
1Par 16,3
de Ysrael, de l’hom entrò a le
1Par Prol,93
altres són sordes, què n’he yo a
1Par 10,4
ço com lo temia molt, no hu volch
1Par 10,9
-ne tota lur terra entorn per
1Par 11,10
ell en son regna an tot Ysrael per
1Par 12,23
vinguéran a David en Hebron, per
1Par 12,31 que vinguecen en ajuda de David per
1Par 12,38 complit, e vengueren en Hebron per
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–Faré amistança ab Anum, fill de Naàs, com
Fares e Àram. E foren los fills de Judà V.
Fares foren Esrom e Mull. 6 E los de Zàram
Fares e Esram e Carmí e Hur e Sobal. 2 E
Fares; e lo nom de son germà Sares, e los
Fares e de Judà. 5 E de Solonica; Assayà,
«Fares Asaà» entrò en aquest dia present.
Fares, qui era cap de tots los prínceps
farí Madian al camp de Moab; e lo nom de
farí los dos primers prínceps de Moab, e
farí-los. E dix: –Esportellat ha nostre
farí la host dels filisteus e perseguífarí David los filisteus e humilià’ls e
farí Moab, e foren los moabites [*] donant
farí David Adoràsey, rey de Sabà, a Amat,
farí Edom en la vall de la Sal, e baté
farí Rabà e endarroquà-la. 2 E David
farí Sabatay de Husaray a Sipay, dels
farí Ysrael. 8 E dix David a nostro Senyor
faria Ysrael, e foren de lur trip caps
farida e consumada tota la host de
farina e panses e figues e vi e oli e bous
farir la host dels filisteus. 16 E féu
fariren lurs tabernacles, e lurs porxos
fariren les relíquies qui eren escampades
fasats e requirats tots los manaments de
Fassat e Baniael e Suar; aquests foren de
fassats vanir l’archa de la amistança de
Fasseyà e Faynà, qui fon pare de Hineàs.
Fassur, fill de Melxies, e Amaday, fill de
fatilera, 14 e no requerí nostre Senyor,
Faynà, qui fon pare de Hineàs. Aquests són
fe de la novella esgleya, justa cosa era
fé-los le volta desús, e vendràs contra
fecen star [*] ab himnes e ab cants e ab
fecen casa de cedres ni ma’n basticen.” 7
feien los letovaris de les pimentes. 31 E
Fèlech, e·n aquest temps fon pertida la
Fèleig, Rahú, 26 Salech, Nachor, Tale 27
felisteus e los captoreus. 13 E Canaan,
felisteus e caygueren morts en lo munt de
felisteus Saül e sos infants. E adonchs
fembra, una pessa de pa a cascun, un tros
fer?» (ço és a dir, si les orelles dels
fer. E pres Saül le sua espaza e posà le
fer novelles a lurs ýdoles e a lur poble.
fer-lo regnar, axí com havia dit nostre
fer tornar lo regna de Saül a ell, segons
fer-lo regnar. 32 E dels fills de
fer regnar David sobra tot Ysrael. Encare
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1Par 12,38 romasos de Ysrael havien en cor de
1Par 13,5
entrò a le entrada de Emach, per
1Par 15,3
de Israel en Jerusalem per
1Par 15,25
millenars anaven alegrament per
1Par 16,42 havien ab ells trompes e sembes per
1Par 17,14
qui és estat abans de tu. 14 E
1Par 17,19 plaer, has feta aquesta nobleza per
1Par 21,23
vet que yo·t daré los meus bous a
1Par 22,3
de nostre Senyor. 3 E ferres per
1Par 22,13 E adonchs seràs abundant si guardes
1Par 28,2
Senyor. Ja hu he yo aparellat de
1Par 28,4
e entre los fills de mon pare volch
1Par 28,7
enpertostemps, si ell s’esforsa de
1Par 28,21
l’obra molt hom sert e savi per
1Par 29,5
5 [*] e aquellas d’argent per
1Par 29,19
testimonis e las tues custumes, de
1Par 12,15
mes e era ple de totes parts, e
1Par 15,17
gran veu per a donar alagria. 17 E
1Par 19,19
que consumats eren per Ysrael;
1Par 5,10
de Galaad. 10 En lo temps de Saüll
1Par 5,19
M ª DCC LX hòmens a host. 19 E
1Par 8,13 dels habitadors de Agulon. Aquests
1Par 11,3
vells de Israel en Hebron al rey. E
1Par 11,19 aportada. E no le volch beura. Açò
1Par 12,19
dels caps dels filisteus lo’n
1Par 16,1
l’archa de nostre Senyor e
1Par 23,11 Barià no hagueren gayra infants, e
1Par 29,22
en aquell dia ab gran alagria e
1Par 20,5
batalles ab los filisteus, e aquí
1Par 10,2
infants. E adonchs los filisteus
1Par 18,10
e que li fes gràcias, com havia
1Par Prol,2
dels LXX enterpatradors estave
1Par 20,3
’s en Maguera, e en la padrera del
1Par 22,14
M ª quintars d’argent e aram e
1Par 22,16
obrar, 16 d’argent e aur e aram e
1Par 29,7
e [*] XVIII mília quintàs de [*]
1Par 11,6
de Daviu». 6 E dix: –Tot hom qui
1Par 22,3
la casa de nostre Senyor. 3 E
1Par 29,2
argent e aram a les eynas d’aram e
1Par 29,2
d’aram e ferro a les eynes de
1Par 17,23
seu alberch [*] perdurablament, e
1Par 18,10
pau e que·l saludàs e que li
1Par 22,16 e aram e ferra sens nombra. Leva e
1Par 28,10
al seu santuari, e esforce’t e
1Par 28,20
Salamó, son fill: –Esforce’t [*] e
1Par 17,2
cortines. 2 E dix Anathan a David:
1Par Prol,86
dels Dies dels reys», per ço és
1Par 10,11
Jabés-de-Galaat tot ço que havien
1Par 11,6
Joab, fill de Siruià, e fon
1Par 16,43
al portal. 43 E aprés que fon
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fer regnar David. 39 E stegueren aquí tres
fer vanir l’arque de nostre Senyor de
fer puyar l’arque de nostra Senyor en lo
fer puyar l’archa de la covinensa de
fer son a oir e altres esturments per a
fer-l’he estar en mon alberch e mon
fer a saber les tues nobleses. 20 Senyor
fer holocaust e les arades per lenya [*]
fer moltes claus a obs de les portes dels
fer les sirmònies e los judicis que comanà
fer. 3 E Déu ha a mi dit: “Tu no bastiràs
fer a mi rey e regnar sobra Ysrael. 5 E de
fer los meus manaments e los meus juýs axí
fer totes aquestes coses, e encare has
fer tota obra per mà de mestres. Donchs,
fer-ho tot e de bastir lo palau que he
féran fogir los amicarans a levant e a
féran estar los levitans Emà, fill de
féran pau ab David e serviren-lo. E puxs
feren batallas ab los agaritans e
feren batalla als agaritans [*]. 20 [*] e
feren fogir los habitadors de Gaad. 14 E
feren covinensa ab Daviu en Hebron devant
feren los tres vasalls. 20 Haysay, germà
feren tornar dient: –Ab los nostros caps
feren-le estar dins lo tabernaccla que
feren casa payroal de una part. 12 E los
feren regnar altra veu Salamó, fill de
ferí Alcanan, fill de Jahir, a Lamí, germà
feriren Jonatàs e Melxisua e Benadab,
ferit Adorròer [*]. E encara li tremès
ferma e pura segons ço que ells havien
ferra, e en Magerot. E axí ho féu de totes
ferra, sens pes e sens nombra, e fusta e
ferra sens nombra. Leva e fes, e sia
ferra. 8 E aquell qui havia pedres
ferrà lo gebuzeu primerament sia cap e
ferres per fer moltes claus a obs de les
ferro a les eynes de ferro e fusts a les
ferro e fusts a les eynas da fusts e
fes axí com has dit. 24 E sia cregut e
fes gràcias, com havia ferit Adorròer [*].
fes, e sia nostre Senyor ab tu. 17 E manà
fes-ho. 11 E donà David a Salamó, son
fes açò, no·t temes ne hages pahor, car
–Fes tot ço que has en ton cor, car nostra
fet que les històries †nosaltres† e los
fet los filisteus a Saül, 12 e levarenfet cap e senyor. 7 E habità Daviu en le
fet, anà-ce’n lo poble, cascú en son
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1Par 17,16 qui és mon alberch, que tu m’hages
1Par 17,17
casa de ton serf de luyn e has-ma
1Par 21,1
serfs. 21,Tit Capítol XXI 1 E fon
1Par 21,17
e yo són aquell qui he peccat e he
1Par 21,17 mal. Mas aquestes ovellas, què han
1Par 21,29 de nostre Senyor, que Moysès havia
1Par 28,19
E dix David: «Tot açò m’és estat
1Par Prol,15
què sia vera cose, o que sia
1Par 10,8
l’endemà que la batalla fonch
1Par 17,19 [*] com a tu és vengut a plaer, has
1Par 21,8 Senyor Déu: –Molt he peccat, com he
1Par 11,22
homa valent d’armes e de grans
1Par 16,8
Senyor, e apellats lo seu nom e
1Par 16,26
les [*] ídoles, e nostre Senyor ha
1Par 27,31
aquests eren prínceps sobra los
1Par 2,3
E [*] fou lo primer nat de Judà, e
1Par 4,10
-mi, yo faré açò e açò. E
1Par 6,10
que sacrificà en lo temple que
1Par 6,31
31 Aquests són aquells que David
1Par 10,5
scuder vahé açò que Saül era mort,
1Par 11,5
E pres Daviu la devesa de Sion, e
1Par 11,24
[*], e aucís-lo [*]. 24 Tot açò
1Par 13,13
racullí ab si en la sua ciutat, e
1Par 14,16
farir la host dels filisteus. 16 E
1Par 15,1 gents. 15,Tit Capítol XV 1 E David
1Par 15,3
e que la servicen per tostemps. 3 E
1Par 16,17 Aabram, en son sagrament [*]. 17 E
1Par 18,14 anà. 14 E regnà sobra tot Ysrael, e
1Par 19,2 Naàs, com son pare en son temps me
1Par 20,3
del ferra, e en Magerot. E axí ho
1Par 22,3
portals e de les frontices. Tot açò
1Par 23,1
era ya vell e sadoll de dies, e
1Par 26,10 com no era lo primer nat e son pare
1Par 26,32 e DCC caps patrons, e lo rey David
1Par 27,23
trip d’Israel. 23 E David no
1Par 27,24
de les paraules dels dies com
1Par 11,2
era viu e rey, tu eras aquell que
1Par 8,12
12 E als fills de ell foren
1Par 11,27
Belom, 27 Semot arrorita e [*] lo
1Par 9,4
e cativaren-los tots. 4 E
1Par 10,10
en la casa de lur déu, e lo cap
1Par 12,40
e ab vianda de farina e panses e
1Par Prol,22
aquests [*] palestins, qui són
1Par 10,2
Saül e sos infants. E adonchs los
1Par 10,7
ciutats e fogiren. E vengueren los
1Par 10,8
fonch feta e finida, vengueren los
1Par 10,11
tot ço que havien fet los
1Par 11,13
ab Daviu a part de munt, com los
1Par 11,13
ple d’ordi, e lo poble fugí dels
1Par 11,15
camp [*] de Adulan, e la host dels
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fet venir? 17 E encara açò és estat poch
fet esperador sobra tots los hòmens,
fet que Satanàs estech sobra Ysrael e
fet lo mal. Mas aquestes ovellas, què han
fet? Senyor Déu, sia le tua mà sobra [*]
fet en lo desert, e [*] l’holocaust era
fet a saber ab tota la forma de les
feta novella cosa sobra vella per escarnir
feta e finida, vengueren los filisteus e
feta aquesta nobleza per fer a saber les
feta aquesta cosa. Pas ara la fallonia de
fets, de Cabseel, farí los dos primers
fets a saber a les gents les sues obres. 9
fets los cels. 27 Glòria e balleza és
fets del rey David. 32 E [*] era conseller
féu mal en l’esguardament de Déu, e Déu
féu-li venir Déu açò que demanà tot. 11
féu Salamó en Jerusalem. 11 E Azaries
féu star sobre [*] la casa de nostre
féu semblant de si matex e morí. 6 E morí
féu-hi ciutat, apellada «ciutat de
féu Benayà, fill de Joyadà; ell havia nom
féu-le pozar en la casa de Obedebedom
féu David axí com li havia manat nostre
féu casa a nostre Senyor en le sua ciutat,
féu ajustar David tota la universitat de
féu-lo estar ab Jacob en custuma, en
féu juý e justícia a tot son pobla. 15 E
féu gràcia. E tramès David sos misatgers a
féu de totes les altres ciutats dels fills
féu aparallar Daviu, e aparellà molt aram
féu regnar Salamó, son fill, sobra Ysrael,
féu-lo cap, 11 e Erlabies lo segon, e
féu-los batlles sobra lo trip de Rubèn e
féu comptar lo trip de Levý de XX anys
féu comtar lo rey David. 25 E sobra los
feyes entrar e axir Ysrael devant ell. E
Ffàal e Àber e Missam e Sómer; aquests
ffalonita, 28 e Ysan, fill de Yques
fforen e Hoyí, fill de Amiüd, fill de
ficaren en le casa de Dagon. 11 E oÿren
figues e vi e oli e bous e moltons en gran
filisteus, los quals libres esplanaren
filisteus feriren Jonatàs e Melxisua e
filisteus e habitaren en ellas. 8 E, com
filisteus e despullaren los morts, e
filisteus a Saül, 12 e levaren-se tots
filisteus se ajustaren aquí an batalla en
filisteus; 14 [*] e salvà nostre Senyor de
filisteus era atendada en lo pla de Rafim,
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1Par 11,16
fogí en la davesa, e la host dels
1Par 11,18
tres trencharen le host dels
1Par 12,19 aplegaren a David com vania ab los
1Par 12,19
cor ab consells dels caps dels
1Par 14,8
Elfàlet. 8 E, com hagueren oït los
1Par 14,9
axí a ells a l’encontra. 9 E los
1Par 14,10
dient: –Si yo pug contre los
1Par 14,12
aquell loch Baalfarazim. 12 E los
1Par 14,13 cremats. 13 Encara altra vegada los
1Par 14,15
devant tu per farir la host dels
1Par 14,16
nostre Senyor, e farí la host dels
1Par 18,1
XVIII 1 E aprés açò farí David los
1Par 18,1
e les suas viletes de la mà dels
1Par 18,11 gents de Edom e de Moab [*] e dels
1Par 20,4
hach batalla en Gatza ab los
1Par 20,5
E aprés [*] moltes batalles ab los
1Par 1,43
que regnàs rey en Ysrael: Bele,
1Par 1,44
Bele, e regnà en son lloch Jobab,
1Par 1,45 de Sara, de Bosrà. 45 E morí Jobab,
1Par 1,46
Cussum, e regnà aprés ell Adab,
1Par 1,50
Macabel, filla de Matret, qui fon
1Par 2,8
Yrrael com peccà en lo vot. 8 E lo
1Par 2,18
fon Guèter ismaelita. 18 Camel,
1Par 2,23
LX ciutats; totes aquestes eren del
1Par 2,31
fills d’Epahim foren Jassey, e lo
1Par 2,34
hach fills, sinó filles, e havia un
1Par 2,45 E Geracham engendrà Semey, 45 e lo
1Par 3,2
Carmell, 2 e lo tercer fon Abalon,
1Par 3,2
rey de Jessur; lo quart fo Adonias,
1Par 3,10
e Tamar era lur germane. 10 E lo
1Par 3,10 Salamó fon Roboam, e Abià fon son
1Par 3,12
fill, [*] 11 [*] 12 e Amassies son
1Par 3,12
e Amassies son fill, e Azaries son
1Par 3,13
son fill, [*] 13 e Cham fon son
1Par 3,13
fon son fill, e Azaxies fon son
1Par 3,13
fon son fill, e Amanassè fon son
1Par 3,14
son fill, 14 [*] e Josies fon son
1Par 3,21
Palaties e Ysaÿes son germà, e son
1Par 3,22
fill fon [*] Abdies [*]. 22 E lo
1Par 4,2
e Carmí e Hur e Sobal. 2 E [*] lo
1Par 4,8
e Assobebà e los linatges de Ariel,
1Par 4,15
éran. 15 E los fills de Calef,
1Par 4,19
[*] faraó, qui pres Marod. 19 E lo
1Par 4,21
Benzalida. 21 E los fills de Colà,
1Par 4,34
34 E Massobat [*] e Jossà,
1Par 4,35
fill de Amasià, 35 e Joel e Gezú,
1Par 4,35
35 e Joel e Gezú, fill de Josebrà,
1Par 4,35
fill de Josebrà, fill de Sirayhà,
1Par 4,37
Adiel e Sihuel e Benÿas, 37 e Sizà,
1Par 4,37
37 e Sizà, fill de Dissipey,

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

filisteus se cuytà e vench en Batlem. 17 E
filisteus e portaren aygua del pou de la
filisteus contra Saül a batalla, e no los
filisteus lo’n feren tornar dient: –Ab
filisteus que David era untat rey sobra
filisteus vengueren e atendaren-se en lo
filisteus, donar-los-has en mes mans?
filisteus lexaren aquí lurs déus e David
filisteus se ajustaren en la vall. 14 E
filisteus. 16 E féu David axí com li havia
filisteus e perseguí-la de Gabaon entrò
filisteus e humilià’ls e pres Gatza e les
filisteus. 2 E farí Moab, e foren los
filisteus e de Amalech. 12 E Isay, fill de
filisteus e farí Sabatay de Husaray a
filisteus, e aquí ferí Alcanan, fill de
fill de Ebor, qui havia nom abans Dinadab.
fill de Sara, de Bosrà. 45 E morí Jobab,
fill de Sara, e regnà aprés per ell
fill de Adab, qui farí Madian al camp de
fill de Massabab. 51 E mor Adar, foren
fill de Etan fon Esarià. 9 E los fills de
fill de Esrom, engendrà d’Asubà, sa
fill de Machir, pare de Galaad. 24 E
fill de Jassey fon Sesan, e los fills de
fill egipcià, qui havia nom Saarchaà. 35 E
fill de Semey fon Mahon, pare de Getzur.
fill de Maachà, qui fon filla de Carmay,
fill de Agayit, 3 lo quint fo Jeroboam, lo
fill de Salamó fon Roboam, e Abià fon son
fill, [*] 11 [*] 12 e Amassies son fill, e
fill, e Azaries son fill, [*] 13 e Cham
fill, [*] 13 e Cham fon son fill, e
fill, e Azaxies fon son fill, e Amanassè
fill, e Amanassè fon son fill, 14 [*] e
fill, 14 [*] e Josies fon son fill. 15 E
fill. 15 E los de Josies: son primer nat
fill fon [*] Abdies [*]. 22 E lo fill de
fill de Sacanias fon Samÿas, e los fills
fill de Sobal engendrà Jóhat, e Jóhat
fill de Arum. 9 Fon Jabés [*] dient: –Li
fill de Jerofonà, e Yram e Elà [*] fóran
fill de la muller de Hodià, germana de
fill de Judà: Ber, pare de Lechà, e
fill de Amasià, 35 e Joel e Gezú, fill de
fill de Josebrà, fill de Sirayhà, fill de
fill de Sirayhà, fill de Asiel, 36 e
fill de Asiel, 36 e Obenay e Jahacabà e
fill de Dissipey, fill de Leon, fill de
fill de Leon, fill de Yadeyà, fill de
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1Par 4,37
1Par 4,37
1Par 4,42
1Par 5,8
1Par 5,8
1Par 5,8
1Par 5,14
1Par 5,14
1Par 5,14
1Par 5,14
1Par 5,14
1Par 5,14
1Par 5,15
1Par 5,15
1Par 6,20
1Par 6,20
1Par 6,20
1Par 6,21
1Par 6,23
1Par 6,23
1Par 6,24
1Par 6,24
1Par 6,24
1Par 6,24
1Par 6,26
1Par 6,29
1Par 6,29
1Par 6,33
1Par 6,33
1Par 6,34
1Par 6,34
1Par 6,34
1Par 6,34
1Par 6,35
1Par 6,35
1Par 6,35
1Par 6,35
1Par 6,36
1Par 6,36
1Par 6,36
1Par 6,36
1Par 6,37
1Par 6,37
1Par 6,37
1Par 6,37
1Par 6,38
1Par 6,38
1Par 6,38
1Par 6,39
1Par 6,39
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fill de Dissipey, fill de Leon,
fill de Leon, fill de Yadeyà,
batalla. E Narià e Rafayà e Uziel,
cap Johel e Zecaries. 8 E Babel,
Zecaries. 8 E Babel, fill de Assam,
fill de Assam, fill de Azama,
los fills de Abial e fills de Hurí,
e fills de Hurí, fill de Jerohe,
fill de Jerohe, fill de Galaad,
fill de Galaad, fill de Michael,
fill de Michael, fill de Gisisay,
fill de Gisisay, fill de Jadó,
de Jadó, fill de Bus, 15 germà del
Bus, 15 germà del fill de Abdiel,
20 E per lurs perentats Liluní fon
fon fill de Guerson, e Gèyat fon
fon fill de aquell, e Simà fon
fon fill de aquell. 21 [*] e Sare
fills de aquell, 23 [*] e Abisay,
Abisay, fill de aquell, e Asur fon
Asur fon fill †de Corè†, 24 e Càad
24 e Càad fill de aquell, e Huriel
e Huriel fill de aquell, e Uïas
e Uïas fill de aquell, e Idul
Mansay e Masnet, 26 del qual fon
Merarí foren Maalí, e Libin fon son
e Libin fon son fill, e Semeý fon
ab lurs fills: [*] Eman lo cantor,
[*] Eman lo cantor, fill de Joel,
fill de Joel, fill de Samuel, 34
fill de Samuel, 34 fill de Elcanà,
34 fill de Elcanà, fill de Joratam,
fill de Joratam, fill de Liel,
fill de Liel, fill de Thoya, 35
fill de Thoya, 35 fill de Sub,
Thoya, 35 fill de Sub, fill Estanè,
de Sub, fill Estanè, fill de Nèat,
fill de Nèat, fill de Nassay, 36
fill de Nassay, 36 fill de Altarà,
36 fill de Altarà, fill de Joel,
fill de Joel, fill da Azaries,
fill da Azaries, fill de Seff, 37
fill de Seff, 37 fill de Càhat,
37 fill de Càhat, fill de Sir,
Càhat, fill de Sir, fill de Asib,
fill de Asib, fill de Thora, 38 [*]
fill de Thora, 38 [*] fill de Caad,
38 [*] fill de Caad, fill de Leví,
sobre part dreta. E aquell Asap fon
aquell Asap fon fill de Baraquies,
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fill de Yadeyà, fill de Sadir, e Samaÿas.
fill de Sadir, e Samaÿas. 38 Aquests són
fill de Sazaý, eren lurs caps; 43 e
fill de Assam, fill de Azama, fill de
fill de Azama, fill de Johel, aquells
fill de Johel, aquells habitaven en Arroer
fill de Jerohe, fill de Galaad, fill de
fill de Galaad, fill de Michael, fill de
fill de Michael, fill de Gisisay, fill de
fill de Gisisay, fill de Jadó, fill de
fill de Jadó, fill de Bus, 15 germà del
fill de Bus, 15 germà del fill de Abdiel,
fill de Abdiel, fill de Gemí, cap dels de
fill de Gemí, cap dels de la casa de lurs
fill de Guerson, e Gèyat fon fill de
fill de aquell, e Simà fon fill de aquell.
fill de aquell. 21 [*] e Sare fill de
fill de aquell [*]. 22 [*] e Haminadab [*]
fill de aquell, e Asur fon fill †de Corè†,
fill †de Corè†, 24 e Càad fill de aquell,
fill de aquell, e Huriel fill de aquell, e
fill de aquell, e Uïas fill de aquell, e
fill de aquell, e Idul fill de aquell. 25
fill de aquell. 25 E los fills de Ethanà
fill Elcanà e Safay e Nàar 27 e Haliab e
fill, e Semeý fon fill de aquell, e Husaà,
fill de aquell, e Husaà, de aquell, 30 e
fill de Joel, fill de Samuel, 34 fill de
fill de Samuel, 34 fill de Elcanà, fill de
fill de Elcanà, fill de Joratam, fill de
fill de Joratam, fill de Liel, fill de
fill de Liel, fill de Thoya, 35 fill de
fill de Thoya, 35 fill de Sub, fill
fill de Sub, fill Estanè, fill de Nèat,
fill Estanè, fill de Nèat, fill de Nassay,
fill de Nèat, fill de Nassay, 36 fill de
fill de Nassay, 36 fill de Altarà, fill de
fill de Altarà, fill de Joel, fill da
fill de Joel, fill da Azaries, fill de
fill da Azaries, fill de Seff, 37 fill de
fill de Seff, 37 fill de Càhat, fill de
fill de Càhat, fill de Sir, fill de Asib,
fill de Sir, fill de Asib, fill de Thora,
fill de Asib, fill de Thora, 38 [*] fill
fill de Thora, 38 [*] fill de Caad, fill
fill de Caad, fill de Leví, fill de
fill de Leví, fill de Ysrael. 39 E son
fill de Ysrael. 39 E son germà Ysay estava
fill de Baraquies, fill de Samnià, 40 fill
fill de Samnià, 40 fill de Michael, fill
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1Par 6,40
de Baraquies, fill de Samnià, 40
1Par 6,40
fill de Samnià, 40 fill de Michael,
1Par 6,40
fill de Michael, fill de Baasagès,
1Par 6,41
de Baasagès, fill de Malatxies, 41
1Par 6,41
de Malatxies, 41 fill de Thamay,
1Par 6,41
41 fill de Thamay, fill de Fare,
1Par 6,42
fill de Fare, fill Adies, 42
1Par 6,42
Fare, fill Adies, 42 fill de Athan,
1Par 6,42
42 fill de Athan, fill de Sinrà,
1Par 6,43
fill de Sinrà, fill de Semeý, 43
1Par 6,43
fill de Semeý, 43 fill de Gàat,
1Par 6,43
43 fill de Gàat, fill de Guerson,
1Par 6,44
stigueren a part sinestra. E Ethan,
1Par 6,44
sinestra. E Ethan, fill de Guisí,
1Par 6,44
Ethan, fill de Guisí, fill d’Abdí,
1Par 6,45
fill d’Abdí, fill de Mauch, 45 [*]
1Par 6,45
de Mauch, 45 [*] fill de Amassies,
1Par 6,46
de Amassies, fill de Elxies, 46
1Par 6,46
fill de Elxies, 46 fill de Amsí,
1Par 6,46
46 fill de Amsí, fill de Barí,
1Par 6,47
fill de Barí, fill de Sàmer, 47
1Par 6,47
fill de Sàmer, 47 fill de Maasí,
1Par 6,47
47 fill de Maasí, fill de Musí,
1Par 6,47
fill de Musí, fill de Merarí,
1Par 6,50
Aletzar, e de aquest Finaàs fon son
1Par 6,50
Finaàs fon son fill, e Besua,
1Par 6,56
e sos cortills donaren a Caleff,
1Par 7,13 e Guhim e Gàtzare e Salum, qui fon
1Par 7,16 E infantà Maachà, muller de Matxir,
1Par 7,17
fills de Galaad, fills de Machir,
1Par 7,20
Efraÿm foren Sutalla e Bèred, son
1Par 7,20
Bèred, son fill d’equell, e Tàhat,
1Par 7,20
e Tàhat, fill d’equell, e Talade,
1Par 7,20
e Talade, fill d’equell, e Talam,
1Par 7,21
Talam, fill d’equell, 21 e Sebet,
1Par 7,29
habitaren los fills de Josep,
1Par 8,37 e Massà engendrà Banbanà, e Rafà fo
1Par 8,37
fo fill d’equell, e Alatzaà fon
1Par 8,37
fon fill d’equell, e Alasael fon
1Par 9,4
-los tots. 4 E fforen e Hoyí,
1Par 9,4
4 E fforen e Hoyí, fill de Amiüd,
1Par 9,4
Hoyí, fill de Amiüd, fill de Ambrí,
1Par 9,4
fill de Ambrí, fill de Imbrí,
1Par 9,7
7 E dels fills de Bengemín Sallu,
1Par 9,7
de Bengemín Sallu, fill de Masulan,
1Par 9,7
fill de Masulan, fill de Addayà,
1Par 9,8
fill de Samià; 8 e Jabanies,
1Par 9,8
Jabanies, fill de Jerocham; e Elà,
1Par 9,8
de Jerocham; e Elà, fill de Huzí,
1Par 9,8
Huzí, fill de Mercrí; e Masuŀlan,
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fill de Michael, fill de Baasagès, fill de
fill de Baasagès, fill de Malatxies, 41
fill de Malatxies, 41 fill de Thamay, fill
fill de Thamay, fill de Fare, fill Adies,
fill de Fare, fill Adies, 42 fill de
fill Adies, 42 fill de Athan, fill de
fill de Athan, fill de Sinrà, fill de
fill de Sinrà, fill de Semeý, 43 fill de
fill de Semeý, 43 fill de Gàat, fill de
fill de Gàat, fill de Guerson, fill de
fill de Guerson, fill de Lleví. 44 E los
fill de Lleví. 44 E los fills de Merarí,
fill de Guisí, fill d’Abdí, fill de
fill d’Abdí, fill de Mauch, 45 [*] fill
fill de Mauch, 45 [*] fill de Amassies,
fill de Amassies, fill de Elxies, 46 fill
fill de Elxies, 46 fill de Amsí, fill de
fill de Amsí, fill de Barí, fill de Sàmer,
fill de Barí, fill de Sàmer, 47 fill de
fill de Sàmer, 47 fill de Maasí, fill de
fill de Maasí, fill de Musí, fill de
fill de Musí, fill de Merarí, fill de
fill de Merarí, fill de Leví. 48 E lurs
fill de Leví. 48 E lurs germans levitans
fill, e Besua, fill de aquell; 51 e Nu, de
fill de aquell; 51 e Nu, de aquell, e
fill de Safonià. 57 E als fills de Aaron
fill de Balaat. 14 E los fills de Menessè
fill e mès-li nom Fares; e lo nom de son
fill de Manessè. 18 E lur germane, le
fill d’equell, e Tàhat, fill d’equell, e
fill d’equell, e Talade, fill d’equell,
fill d’equell, e Talam, fill d’equell,
fill d’equell, 21 e Sebet, fill d’
fill d’equell, [*] e Àsser e Elet. E
fill de Ysrael. 30 E los fills de Asser
fill d’equell, e Alatzaà fon fill d’
fill d’equell, e Alasael fon fill d’
fill d’equell. 38 E Asael hach VI fills
fill de Amiüd, fill de Ambrí, fill de
fill de Ambrí, fill de Imbrí, fill de
fill de Imbrí, fill de Boní, e dels fills
fill de Boní, e dels fills de Fares e de
fill de Masulan, fill de Addayà, fill de
fill de Addayà, fill de Samià; 8 e
fill de Samià; 8 e Jabanies, fill de
fill de Jerocham; e Elà, fill de Huzí,
fill de Huzí, fill de Mercrí; e Masuŀlan,
fill de Mercrí; e Masuŀlan, fill de
fill de Safayà, fill de Rahuel, fill de
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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 9,14
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 9,36
1Par 10,14
1Par 11,6
1Par 11,11
1Par 11,12
1Par 11,22
1Par 11,24
1Par 11,26
1Par 11,28
1Par 11,31
1Par 11,33
1Par 11,35
1Par 11,37
1Par 11,38
1Par 11,39
1Par 11,41
1Par 11,42
1Par 11,43
1Par 11,44
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Mercrí; e Masuŀlan, fill de Safayà,
fill de Safayà, fill de Rahuel,
e Jorip e Jatchim 11 e Atzaries,
11 e Atzaries, fill de Echies,
fill de Echies, fill de Masulam,
fill de Masulam, fill de Sadoch,
fill de Sadoch, fill de Marayoch,
de la casa de Déu. 12 E Adies,
Déu. 12 E Adies, fill de Joracham,
fill de Joracham, fill de Fassur,
Fassur, fill de Melxies, e Amaday,
e Amaday, fill de Adiel, [*]
Adiel, [*] fill de Mesuŀlam, e fon
e fon fill de Masbenut, qui fon
14 E dels levitans fon Samaÿas,
fon Samaÿas, fill de Assub,
fill de Assub, fill de Meritam,
fill de Meritam, fill de Asbayà,
e Ros e Gagal e Machaninà,
e Gagal e Machaninà, fill de Michà,
fill de Michà, fill de Satí,
fill de Assab, 16 e de Abdies,
16 e de Abdies, fill de Samaÿas,
fill de Samaÿas, fill de Galal,
fill de Gedecum, e Baraquies,
Gedecum, e Baraquies, fill de Asuà,
dels fills de Leví. 19 E Salum,
de Leví. 19 E Salum, fill de Coré,
fill de Coré, fill de Abiasab,
†los presents† [*]. 20 E Fineàs,
Senyor era ab ell. 21 E Zaries,
muller havia nom Maachà, 36 e son
lo ocís, e girà lo regna a Daviu,
la host. E puyà primerament Joab,
Déu sobra Ysrael. 11 [*] E Jabuzan,
vegada. 12 E aprés ell era Alatzar,
lo terç no poch venir. 22 E Banayà,
-lo [*]. 24 Tot açò féu Benayà,
Azael, germà de Joab, e Alcanan,
e [*] lo ffalonita, 28 e Ysan,
Maraay nathofarita, [*] 31 e Iray,
de Geym lo genosita. E Jonathan,
lo arrarita 34 [*] 35 e Alifal,
lo falonita, 37 [*] e Naharay,
E Joel, germà de Natà, e Amibaar,
baró portador de les armes de Joyà,
[*] 41 e Hories lo eteu, e Sabaat,
fill de Aquilay; 42 e Adummà,
sobra ell los XXX, 43 e Anan,
e Uisies lo estareu, e Samasihoel,
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fill de Rahuel, fill de Hibinies, 9 e lurs
fill de Hibinies, 9 e lurs germans segons
fill de Echies, fill de Masulam, fill de
fill de Masulam, fill de Sadoch, fill de
fill de Sadoch, fill de Marayoch, fill de
fill de Marayoch, fill de Axicub, mayoral
fill de Axicub, mayoral de la casa de Déu.
fill de Joracham, fill de Fassur, fill de
fill de Fassur, fill de Melxies, e Amaday,
fill de Melxies, e Amaday, fill de Adiel,
fill de Adiel, [*] fill de Mesuŀlam, e fon
fill de Mesuŀlam, e fon fill de Masbenut,
fill de Masbenut, qui fon fill de Amar. 13
fill de Amar. 13 E lurs germans qui eren
fill de Assub, fill de Meritam, fill de
fill de Meritam, fill de Asbayà, fill de
fill de Asbayà, fill de Merarí, 15 e
fill de Merarí, 15 e Bahobatar e Ros e
fill de Michà, fill de Satí, fill de
fill de Satí, fill de Assab, 16 e de
fill de Assab, 16 e de Abdies, fill de
fill de Samaÿas, fill de Galal, fill de
fill de Galal, fill de Gedecum, e
fill de Gedecum, e Baraquies, fill de
fill de Asuà, fill de Alcanà, qui estava
fill de Alcanà, qui estava al corral de
fill de Coré, fill de Abiasab, fill de
fill de Abiasab, fill de Corè, e sos
fill de Corè, e sos germans de la casa de
fill de Aletzar, fon senyor sobra ells
fill de Masalmies, fon porter de la porta
fill lo primer nat hach nom Abdon, [*] e
fill de Ysayi. 11,Tit Capítol XI 1E
fill de Siruià, e fon fet cap e senyor. 7
fill de Aquivion, aquest era cap dels
fill de son oncla lo Horayta; aquest era
fill de Johadà, homa valent d’armes e de
fill de Joyadà; ell havia nom del terç
fill de son oncla, de Belom, 27 Semot
fill de Yques racoytà, e Abízer anthoyita,
fill de Ribay, de Gabeà, dels fills de
fill de Saý, lo arrarita 34 [*] 35 e
fill de Hus, 36 Afer lo macarita e Achia
fill de Nasbay. 38 E Joel, germà de Natà,
fill de Guerí, 39 e Sàllet lo amonita, e
fill de Asaxayà, 40 e Irahaà lo getí [*]
fill de Aquilay; 42 e Adummà, fill de
fill de Sizà, lo robanita, cap del trip de
fill de Mahachà, e Josafat lo mitaneu 44 e
fill de Hothan lo arrorita, 45 e Jadiel,
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1Par 11,45
de Hothan lo arrorita, 45 e Jadiel,
1Par 12,1 dementra que era detengut [*] Saül,
1Par 12,3
cap d’ells era Achsiàtzar e Joàs,
1Par 12,3
de Gabaà, e Jassiel e Sàlati,
1Par 12,7
Curaytans, 7 e Johelà e Salbadià,
1Par 12,18
e dix: –Amb tu, David, e amb tu,
1Par 15,17
17 E féran estar los levitans Emà,
1Par 16,38
son esser. 38 E Obedebedom [*],
1Par 18,10 rey de Sabaà; 10 tremès Adoram son
1Par 18,12
filisteus e de Amalech. 12 E Isay,
1Par 18,15
a tot son pobla. 15 E Johà,
1Par 18,15
era sobra tota la host. E Josafat,
1Par 18,16 Eliüd, [*] salmanador. 16 E Sadoch,
1Par 18,16 Sadoch, fill d’Eitub, e Aximàlech,
1Par 18,17 Sanasarà era notari. 17 E Benaÿas,
1Par 19,1
rey dels fills de Amon, e regnà son
1Par 19,2 dix David: –Faré amistança ab Anum,
1Par 20,5
los filisteus, e aquí ferí Alcanan,
1Par 20,7
Raffà. 7 [*] e aucís-lo Jonathan,
1Par 22,5 sedra. 5 E adonchs David dix: –Mon
1Par 22,5
David de ço que havia obs son
1Par 22,9
[*] davant mi. 9 Tu hauràs un
1Par 22,10
casa al meu nom, ell me serà
1Par 22,11 enpertostemps.” 11 Donchs ara, mon
1Par 23,1
de dies, e féu regnar Salamó, son
1Par 24,6
Ythamar. 6 E escriví-los Samaÿas,
1Par 24,6
los prínceps e devant Sadoch, [*]
1Par 24,24
e Uziel [*]. 24 [*] Michà, e lo
1Par 24,25
e lo germà de Michà, Jasies, e lo
1Par 25,9
9 E axí la primera sort a Josep,
1Par 26,1
foren dels coritans Masabonias,
1Par 26,6 lo havia banaÿt. 6 E a Samaÿas, son
1Par 26,14
a sol ixent a Ysaÿes [*] qui fon
1Par 26,28
santificà Samuel profeta e Saül,
1Par 26,28
e Saül, fill de Sis, e Abner,
1Par 26,28
Sis, e Abner, fill de Ner, e Joal,
1Par 27,5
tercera del terç mes era Baraÿas,
1Par 27,6 XXX ell mès regidor Amsadab, son
1Par 27,7
germà de Joal, e Sabadies, son
1Par 27,9
9 Del VI è mes era príncep Hirahà,
1Par 27,15 Alday de Natorfat, en lo XII è mes,
1Par 27,16
era regidor e cònsol [*] Safaries,
1Par 27,17
17 e del trip de Leví, Ysaÿes,
1Par 27,17
de Leví, Ysaÿes, fill de Camiel;
1Par 27,18
18 del trip de Judà, Elizeu,
1Par 27,18
David; e del trip de Isachar, Abrí,
1Par 27,19
19 e del trip de Zabulon, Himaàs,
1Par 27,19
e del trip de Naptalim, Geremot,
1Par 27,20
20 e del trip de Efraÿm, Azaÿa,
1Par 27,21
[*]; 21 [*] era en Galaad, Ydó,
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fill de Simbrí, e Josà, germà de Risí, 46
fill de Sis; ells éran dels vasals
fill de Samayà de Gabaà, e Jassiel e
fill de Esmanet; e Brachà e Jehu de
fill de Geraam de Gador. 8 Del trip de Gad
fill de Jessè, pau, pau sia ab tu e pau
fill de Johel [*] 18 e sos germans [*] e
fill de Judicium, [*] era sobra los
fill al rey David per demanar pau e que·l
fill de Siruià, farí Edom en la vall de la
fill de Siruià, era sobra tota la host. E
fill de Eliüd, [*] salmanador. 16 E
fill d’Eitub, e Aximàlech, fill de
fill de Abiatar, éran capallans. E
fill de Joyadà, era sobra los retheus [*].
fill, lo qual havia nom Anum [*]. 2 E dix
fill de Naàs, com son pare en son temps me
fill de Jahir, a Lamí, germà de Goliès lo
fill de Simechà, germà de David. Aquests
fill Salamó és fadrí e tendra e no sap
fill gran multitud abans que morís. 6 E
fill qui serà hom de repòs e reposar-l’
fill e yo li saré pare, e endrassaré lo
fill, sia nostro Senyor ab tu, e saràs
fill, sobra Ysrael, 2 e ajustà tots los
fill de Thanael, escrivà del trip de Leví,
fill de Abiatar, per asser cap patrons. E
fill de Michà, Samir, 25 e lo germà de
fill de Jasies és Zacaries. 26 E los fills
fill de Asaf; e la segona a Gadalàs ab sos
fill de Coré, dels fills de Asaf. 2 E dels
fill, nesqueren fills qui foren senyors de
fill de aquests [*]. 15-16 [*] 17-23 [*]
fill de Sis, e Abner, fill de Ner, e Joal,
fill de Ner, e Joal, fill de Siruià, tot
fill de Siruià, tot açò qui era santificat
fill de Johadà, lo [*] prevera, e en la
fill. 7 E sobra la part quarta fon Azael,
fill, aprés d’ell, e la companya [*]. 8
fill de Hiqués, lo racorbà, e en la sua
fill de Entiel, e en se companyia eren
fill de Mahachà; 17 e del trip de Leví,
fill de Camiel; fill de Nathan, Sadoch; 18
fill de Nathan, Sadoch; 18 del trip de
fill dells germans de David; e del trip de
fill de Michael; 19 e del trip de Zabulon,
fill de Abadia; e del trip de Naptalim,
fill de Zariel; 20 e del trip de Efraÿm,
fill de Azaes; e del mig trip de Menessè
fill de Zacaries; e del trip de Bengemín,
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e del trip de Bengemín, Jahaziel,
22 e del trip de Dan, Azaries,
les steles del cel. 24 E Joab, lo
del rey era tresorer Assuàmiel,
viles e en los castells, Jonathan,
27 e sobra les vinyes era Semeý,
los bous de les valls era Safach,
e hom discret e escrivà; [*] Jahel,
[*]. 34 E aprés d’ell era Joyadà,
me n’ha donats, [*] Salamó, mon
6 E Déu dix a mi: “Salamó, ton
claustres, car yo he elet a ell per
-ho. 11 E donà David a Salamó, son
20 E dix David a Salamó, son
a tota la univercitat: –Salamó, mon
e feren regnar altra veu Salamó,
Ysrael abans que ell. 26 E David,
e de honor. E regnà Salamó son
50 E aquests los fills de Caleff.
e lo nom de se muller era Macabel,
21 E despuxs vench Esrom a le
Saarchaà. 35 E Saran donà-li se
Mabenè e pare de Gabaà. E Accà fon
fon Abalon, fill de Maachà, qui fon
Salamó; aquests IIII ha de Berzabé,
ab mal era ab son alberch, 24 e se
entrò a le ciutat de David, Michol,
34 E Seran no hach fills, sinó
[*]. 27 E Semyí hach XVI fills e VI
segon Salfat, lo qual no hagué sinó
Gerusalem, e engendrà més fills e
donà Déu a Aman XIIII fills e tres
de Azael. 10,Tit Capítol X 1 E los
4 Noè, Sem, Cam, Jàfet. 5 Los
e Tubal e Musse e Tiram. 6 E los
Samon e Adifat e Goarmà. 7 E los
los quireus e los radauras. 8 E los
e Gabtà e Romà e Septacà. E los
e los samaritans [*]. 17 E los
Éber. 19 E foren nats a Éber dos
Evilà e Jabab. E tots aquests foren
foren fills de Jabal. 24 E los
Nachor, Tale 27 [*] 28 E los
e Nafís e Quèdema. Aquests foren
foren fills de Ismael. 32 E los
34 E Abraam engendrà Ysach. E los
Gehús e Johavilam e Corè. 36 E los
e Temmià e Amalech. 37 E los
e Jamre e Samà e Miram. 38 E los
e Dian e Àsser e Dissan. 39 E los
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fill de Abner; 22 e del trip de Dan,
fill de Johatan. Aquests foren los
fill de Saruià, comensà a contar e no
fill de Adiel, e sobra los tresors de
fill de Usiel. 26 E sobra los fahadors de
fill de Ramman, e sobra los cellers del vi
fill de Edelay. 30 E sobra los camells era
fill de Assimon, era ab los fills del rey.
fill de Banaÿas, [*]. E lo príncep de la
fill, que siga sobra lo siti rayal del
fill, bastirà a mi casa e mes claustres,
fill e yo li saré pare. 7 E yo endressaré
fill, la forma del palau e de ses casas e
fill: –Esforce’t [*] e fes açò, no·t
fill, és u que nostre Senyor ha alet, ell
fill de David. E untaren-lo [*] a esser
fill de Jessè, regnà sobra tot Ysrael 27
fill en loch seu. 29 Les paraules del rey
Fill de Hur, lo seu primer nat fon de
filla de Matret, qui fon fill de Massabab.
filla de Machir, pare de Galaad, e presfilla per muller, e infentà Aray Estayi.
filla de Calef. 50 E aquests los fills de
filla de Carmay, rey de Jessur; lo quart
filla de Jamiel. 6 Jabaet, Elisamà, 7
filla hach nom Halazaraalanzar, le qual
filla de Saül, esguordà per le finestra e
filles, e havia un fill egipcià, qui havia
filles; e sos germans no hagueren molts
filles. 16 E infantà Maachà, muller de
filles, 4 los quals havían nom axí: Sannà
filles. 6 Tots aquests per mà de lur pare,
fillisteus guerrayaren ab Ysrael, e fogien
fills de Jàfet fóran Gómer e Magoy, Naday
fills de Gómer foren Samon e Adifat e
fills de Janan foren Elizà e Trassiza e
fills de Cam foren Eús e los egipsians e
fills de Romà foren Sàbaa e Dadan. 10 E
fills de Sem foren Elam e Assur e Arfazat
fills, lo nom de la un fon Fèlech, e·n
fills de Jabal. 24 E los fills de Sàlef
fills de Sàlef foren Sem, Arficiat, Sala,
fills de Abraam foren Ysach e Ysmael. 29
fills de Ismael. 32 E los fills que
fills que engendrà Caturà, concupina de
fills de Ysach foren Ysahú [*]. 35 [*]
fills de Elifans foren Teniman e Omar e
fills de Rahuel foren Nàat e Jamre e Samà
fills de Sahir foren Locchan e Sabal e
fills de Loctan foren Heyl e Geheman e
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1Par 1,40 Lotan, [*] hach nom Ramnà. 40 E los fills de Saban foren Haylan e Nanat e Ebel
1Par 1,40 e Nanat e Ebel e Safí e Onam. E los fills de Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E los
1Par 1,41 de Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E los fills de Am e Dian foren Disson [*] e
1Par 1,42 e Esbran e Ytaran e Caran. 42 E los fills de Ésan foren Balam e Senavan e
1Par 1,42
Balam e Senavan e Jectan. E los fills de Dissan foren Hus e Eram. 43 E
1Par 2,1
de Edom. 2,Tit [*] 1 Aquests foren fills de Ysrael Jacob, al qual mudà lo nom
1Par 2,1
Senyor Déu Israel. Aquests foren fills de Jacob: Rubèn, Simeon, Leví e Judà
1Par 2,3
e Naptalim, Gad e Asser. 3 E los fills de Judà foren Er e Honam e Salè.
1Par 2,4
inffantà Fares e Àram. E foren los fills de Judà V. 5 E los fills de Fares
1Par 2,5
foren los fills de Judà V. 5 E los fills de Fares foren Esrom e Mull. 6 E los
1Par 2,9
lo fill de Etan fon Esarià. 9 E los fills de Esrom que li infentà Nasaracamel
1Par 2,16
foren Sarugà e Abigual. E los fills de Seruià foren Abisay e Joab e
1Par 2,18
sa muller, Gerichó. Aquests són fills: Sézer e Sobal e Erdon. 19 E murí
1Par 2,25
pare de Techoa. 25 E foren los fills Jarachmel [*], lo primer nat Ram e
1Par 2,27
fo mare de Honam. 27 E foren los fills de Honam, que hach de Jarechmel, son
1Par 2,28
e Yaquim e Quer. 28 E foren los fills de Honam Samay [*]; foren Nadab e
1Par 2,30
-li Aeban e Molid. 30 E los fills de Nadab foren Sàled, Epahim. E morí
1Par 2,31
E morí Sàled sens infants. 31 E los fills d’Epahim foren Jassey, e lo fill de
1Par 2,31
lo fill de Jassey fon Sesan, e los fills de Sisan, Aquilach. 32 E los fills
1Par 2,32
fills de Sisan, Aquilach. 32 E los fills de Udà, germà de Semehi, foren Gèter
1Par 2,33
E morí Gèter sens infants. 33 E los fills de Johenathan foren Pàlet e Samzà.
1Par 2,34
de Jarechmael. 34 E Seran no hach fills, sinó filles, e havia un fill
1Par 2,47 E Aram engendrà Gamsés. 47 E los fills de Jachuan foren Règem e Jocham e
1Par 2,50
filla de Calef. 50 E aquests los fills de Caleff. Fill de Hur, lo seu
1Par 2,52
le miytat de les passades, hac fills; 53 e dels linatges [*] fo lo
1Par 2,54
e aquells fon ysraelita. 54 E los fills de Samet foren-hi Laem e lo
1Par 3,1
3,Tit Capítol III 1 Aquests són los fills de Daviu qui nasquéran en Hebron: lo
1Par 3,5
nasqueren-li en Jerusalem aquests fills: Semchà e Sabab e Nathan e Salamó;
1Par 3,9
8 e Elizamà e Eludà [*]. 9 Tots són fills de Daviu e són VIIII, menys de
1Par 3,17
lo quart Zalum. 16 [*] 17 E los fills de Joatxim foren Assà e Salrriel 18
1Par 3,19
e Assonà e Nababies. 19 E los fills de Padies, Carubael e Samehí; e los
1Par 3,19 de Padies, Carubael e Samehí; e los fills de Carubabel foren Masuŀlam e
1Par 3,21
e Rihasà e Bàuzer [*]. 21 E los fills de Anamies foren Palaties e Ysaÿes
1Par 3,22
fill de Sacanias fon Samÿas, e los fills de Samÿas foren Atús e Gabal e
1Par 3,23
e Safar, qui foren sinch. 23 E los fills de Naries foren Johanay e Azatxies e
1Par 3,24
Adzarican, qui foren tres. 24 E los fills de Johanay foren Addaÿas e Aliasip e
1Par 4,1
VII. 4,Tit Capítol IIII 1 E los fills de Judà foren Fares e Esram e Carmí
1Par 4,3
dels sarietans. 3 E aquests los fills de Etam: Jasrael e Ysumpnà e Jarbàs,
1Par 4,4
pare de Cussí; e aquests dos foren fills de Hur, primerament nat d’Efrata e
1Par 4,6
e Atimuy e Asterý. Aquests foren fills de Maachà. 7 E los fills de Elà són
1Par 4,7
foren fills de Maachà. 7 E los fills de Elà són Sèret e Súar e Tenan. 8 E
1Par 4,13
los linatges de Tanchà. 13 E los fills de Tanaach foren Hataniel, foren
1Par 4,15
cor †Lehoadis† éran. 15 E los fills de Calef, fill de Jerofonà, e Yram e
1Par 4,16
fóran pares de Canahan. 16 E los fills de Jalahe foren Apas, Sipà e Tirià e
1Par 4,17
Sipà e Tirià e Assarrael. 17 E los fills de Essorà foren Gèrech e Mèrod e
1Par 4,18
pare de Senohe. E aquestes són fills de [*] faraó, qui pres Marod. 19 E
1Par 4,20
Ermà e Benanan e Tilon. E los fills de [*] Iscoat e Benzalida. 21 E los
1Par 4,21
de [*] Iscoat e Benzalida. 21 E los fills de Colà, fill de Judà: Ber, pare de
1Par 4,24
ab lo rey quant regnà. 24 E los fills de Simeon foren Nomus e Jamini e
1Par 4,27 e Sachur [*]. 27 E Semyí hach XVI fills e VI filles; e sos germans no
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1Par 4,27
linatges no cresqueren tant com los fills de Judà. 28 Habitaren en Barzabe e
1Par 4,42
42 E a ells matexs, ço és, als fills de Simeon e anaren en lo munt de
1Par 5,1
dia de vuy. 5,Tit Capítol V 1 E los fills de Rubèn, primer nat de son pare
1Par 5,1
fon donada la primera generació als fills [*] de Judà, e axí Rubèn no fo
1Par 5,3
anomenada a Josep. 3 Donchs, los fills de Rubèn, primer nat de Ysrael,
1Par 5,4
e Fallú e Serom e Carmí. 4 E los fills de Joel foren Samayà e Gog e Samehí
1Par 5,11
del sol ixent de Galaad. 11 E los fills de Gaad en contra ells en le terra
1Par 5,14
e Sia e Àber. 14 Aquests són los fills de Abial e fills de Hurí, fill de
1Par 5,14
14 Aquests són los fills de Abial e fills de Hurí, fill de Jerohe, fill de
1Par 5,18
d’Israel, 18 ço és a saber, los fills de Rubèn e de Gad e mig trip de
1Par 6,1
die de vuy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills de Lleví foren Guerson, Caat e
1Par 6,2
Guerson, Caat e Metarí. 2 E los fills de Caad foren Abram e Ysach e Abron
1Par 6,3 Moysès e Mariam, lur germana. E los fills de Aaron foren Nadab e Abiüd e
1Par 6,16
Nabugadenasor. 16 E axí foren los fills de [*]: Garzon e Caat e Merarí. 17
1Par 6,17
17 Aquests són los noms dels fills de Gerson: Lilum e Semeý. 18 E los
1Par 6,18 de Gerson: Lilum e Semeý. 18 E los fills de Caat, segons dit és, foren
1Par 6,19
e Ysach e Abron e Huniel. 19 E los fills de Merarí foren Maalia e Musí, e
1Par 6,22
22 [*] e Haminadab [*] e Asur són fills de aquell, 23 [*] e Abisay, fill de
1Par 6,25
e Idul fill de aquell. 25 E los fills de Ethanà foren Mansay e Masnet, 26
1Par 6,27
e Gerotan e Elcanà. Aquests foren fills le un de l’altre. 28 E los fills de
1Par 6,28
fills le un de l’altre. 28 E los fills de Samael foren: lo primer nat fou
1Par 6,29
nat fou Jasim, e Eluà. 29 E los fills de Merarí foren Maalí, e Libin fon
1Par 6,33
e aquells qui estaven ab lurs fills: [*] Eman lo cantor, fill de Joel,
1Par 6,44
de Guerson, fill de Lleví. 44 E los fills de Merarí, lurs germans, stigueren a
1Par 6,49 de la casa de Déu. 49 E Aaron e sos fills perfumaven sobre l’altar de l’
1Par 6,50 misatge de Déu. 50 Aquests són los fills de Aron: Aletzar, e de aquest Finaàs
1Par 6,54
foren asetyamens per albergar los fills de Aaron en los lurs térmens, ço és
1Par 6,57
a Caleff, fill de Safonià. 57 E als fills de Aaron donaren le ciutat del
1Par 6,63
[*] hagueren XII ciutats. 63 E los fills de Merarí, per lur linatge del trip
1Par 6,65
en sort del trip de Judà e dels fills de Simeon e dels fills del trip de
1Par 6,65
Judà e dels fills de Simeon e dels fills del trip de Bengemín aquestes
1Par 6,66
és. 66 E la sort dels linatges dels fills de Caat foren del trip de Efraÿm, 67
1Par 6,71
Balam e lurs deports [*]. 71 E los fills de Guerson hagueren de l’altre mig
1Par 7,1
81 [*]. 7,Tit Capítol VII 1 E los fills de Isacar foren Tolà e Jonà e Jassip
1Par 7,2
e Simeron, e són quatre. 2 E los fills de Tolà foren Huzí e Rafay e Jariel
1Par 7,3
e éran XXII M ª e DC. 3 E los fills de Huzí foren Jazaraÿas, e los de
1Par 7,6
entre tots los parentats. 6 E los fills de Bengemín foren Bele e Bèquer e
1Par 7,7
e Jadiel, e foren tres. 7 E los fills de Bele foren Esbon e Urí [*] e
1Par 7,8
perentat XXII M ª e XXIIII. 8 E los fills de Bèquer foren Samirà e Joàs e
1Par 7,10
pare [*] fou XX M ª e CC. 10 E los fills de Jadiel foren Balaam e los de
1Par 7,11
e Ysera: 11 tots aquests foren fills de Jadiel, qui eren caps de tots
1Par 7,13
eren hòmens del Dayhar. 13 E los fills de Naptalim foren Gaasiel e Guhim e
1Par 7,14
qui fon fill de Balaat. 14 E los fills de Menessè foren Asariel, que li
1Par 7,16
e lo nom de son germà Sares, e los fills de aquell eren Hulam e Ràquem. 17 E
1Par 7,17
eren Hulam e Ràquem. 17 E los fills de Hulam, Badan. E aquests són los
1Par 7,17 de Hulam, Badan. E aquests són los fills de Galaad, fills de Machir, fill de
1Par 7,17
E aquests són los fills de Galaad, fills de Machir, fill de Manessè. 18 E lur
1Par 7,19
e Abiàzer e Amaalà. 19 Foren los fills de Zamidà Daham e Sèmsem e Alaquí e
1Par 7,20 Sèmsem e Alaquí e Abimam. 20 E los fills de Efraÿm foren Sutalla e Bèred, son
1Par 7,25
e Usansarahà. 25 E Resfa foren sos fills, e Ràsep e Talaha foren d’equell, e
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1Par 7,29
viletes [*] 29 En le pertida dels
1Par 7,29
[*] e en aquests habitaren los
1Par 7,30
de Josep, fill de Ysrael. 30 E los
1Par 7,31
e Sàraha era lur germana. 31 E los
1Par 7,33 Ethana e Suà, lur germana. 33 E los
1Par 7,34
aquests foren de Lafalet. 34 E los
1Par 7,35 e Rehegà e Gabuà e Aram. 35 E los
1Par 7,38
e Sazà e Jataran e Vaherà. 38 E los
1Par 7,39
Gafuà e Pispà e Eerà. 39 E los
1Par 7,40
e Raciès. 40 Tots aquests foren
1Par 8,3
e Rafà lo quint. 3 E Beaell hach
1Par 8,6
Fussem e Enchan. 6 Aquests són los
1Par 8,10 Gehús e Saquià e Mirmà. Aquests són
1Par 8,12 engendrà Abicub e Alafàel. 12 E als
1Par 8,16 e Àbder. 16 E Michdol e Yspà foren
1Par 8,18 e Ysmalar e Jazalies e Joadab foren
1Par 8,25
25 e Abdaxà e Famiel, qui foren
1Par 8,27
27 e Talaràs [*] e Asientí foren
1Par 8,35
[*] engendrà Michà. 35 E los
1Par 8,38
fill d’equell. 38 E Asael hach VI
1Par 8,38 Abadies e Amon. Tots aquests foren
1Par 8,40
e Elifàlet lo terç. 40 E foren los
1Par 8,40
tots C L. Aquests isqueren dels
1Par 9,3
3 En Jerusalem habitaren los
1Par 9,3
de Judà e los de Bengemín e los
1Par 9,4
fill de Imbrí, fill de Boní, e dels
1Par 9,6
Assayà, son primer nat [*]. 6 E los
1Par 9,7 germans, e foren DC LXXXX. 7 E dels
1Par 9,18
[*] los portés de les posades dels
1Par 9,30
spècies e pimentes. 30 E sobra los
1Par 9,32
le obra dels crespells. 32 E dels
1Par 9,44
e [*] Hasael. 44 E Assael hagué VI
1Par 9,44
e Hobedies e Anaan. Aquests foren
1Par 10,2
Jonatàs e Melxisua e Benadab,
1Par 10,6
matex e morí. 6 E morí Saül e tres
1Par 10,7
en lo pla que mort era Saül e sos
1Par 10,8
los morts, e trobaren Saül e sos
1Par 10,12
lo cors de Saül e los corsos de sos
1Par 11,31
Iray, fill de Ribay, de Gabeà, dels
1Par 11,33
e Ababà de Solabanta. 33 E los
1Par 11,46
da Manim, e Saribay e Josabà,
1Par 12,14
lo VIIII è. 14 Tots aquests són
1Par 12,16
e a ponent. 16 E vengueren dels
1Par 12,24
paraula de nostre Senyor. 24 Dels
1Par 12,25
e aparallats a host. 25 E dels
1Par 12,26
foren VII M ª [*]. 26 E dels
1Par 12,29
qui era príncep, II M ª. 29 E dels
1Par 12,30
la casa de Saül. 30 E dels
1Par 12,32
per fer-lo regnar. 32 E dels
1Par 12,34
dos cors ne de dues cares. 34 Dels
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fills de Menecè foren Bassan e ses
fills de Josep, fill de Ysrael. 30 E los
fills de Asser foren Jamnà e Ysuà e Ysim e
fills de Barià foren Èber e Marcaal, qui
fills de Laffalet foren Fassat e Baniael e
fills de Zómer foren Exir e Rehegà e Gabuà
fills de Élem, son germà, foren Safahà e
fills de Góher foren Gafuà e Pispà e Eerà.
fills de Hulà foren Araà e Amniel e
fills de Acer, caps de les cases de lurs
fills Edat e Guetà, Abiüd, 4 e Habirua e
fills de Ehud qui foren caps de les cases
fills seus e cap de lurs pares. 11 E
fills de ell foren Ffàal e Àber e Missam e
fills de Addià. 17 E Sabadies e Massulam e
fills de [*]. 19-20 [*] 21 [*] Semeý. 22 E
fills de Sasach. 26 E Samaý e Adzaries e
fills de Gerecam. 28 E aquests foren caps
fills de Michà foren Maribaal e Mèleych e
fills qui havien nom axí: Miraquem e Bruqú
fills de Azaell. 39 E [*] Àser, son germà:
fills de Hulam hòmens forts de batalla
fills de Bengemín e foren caps. 9,Tit
fills de Judà e los de Bengemín e los
fills de Efraÿm e de Manassè, e cativaren
fills de Fares e de Judà. 5 E de Solonica;
fills de Sàram, Israel e sos germans, e
fills de Bengemín Sallu, fill de Masulan,
fills de Leví. 19 E Salum, fill de Coré,
fills dels capallans, com feien los
fills de Caat, de generació, éran ordonats
fills, qui hagueren nom axí: Azasiran e
fills de Azael. 10,Tit Capítol X 1 E los
fills de Saül. 3 E encruscà’s le batalla
fills seus e tot son alberch ensemps foren
fills e que tota le host qui era ab ell
fills morts, qui foren cayguts en lo munt
fills, e portaren-los-se’n en Jabés,
fills de Bengemín, e Benayà. 32 [*] dels
fills de Geym lo genosita. E Jonathan,
fills de Alnàal, e Simà mohabita e Alial e
fills de Gad, caps de la host. E de
fills de Bengemín e Judà entrò al Mefar, a
fills de Judà, portant scut e lansa, foren
fills de Simeon vasalls de batalla foren
fills de Leví foren [*] 27 [*] III M ª e
fills de Bengemín, germans de Saül, foren
fills de Efraÿm foren XXII M ª e DCCC
fills de Ysacar, sabents sciència, per ço
fills de Naptalim [*] †e ach tres al es†
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1Par 12,35
e lança, XXXVII M ª. 35 E dels
1Par 12,36
a batalla, XXVII M ª. 36 E dels
1Par 14,3
en Gerusalem, e engendrà més
1Par 15,4
aparellat. 4 E ajustà David los
1Par 15,5
de Aaron e los levitans. 5 Dels
1Par 15,6
e sos germans, C XXV. 6 Dels
1Par 15,8 e sos germans eren C XXX. 8 E dels
1Par 15,12
santificats-vos, e vostros
1Par 16,13
13 Sament de Aabram, sos serfs,
1Par 16,42
per a cantar a Déu. E los
1Par 17,9
si matex, e no s’estremirà més, ne
1Par 17,11
sament aprés tu, qui serà de tos
1Par 17,13
yo los saré pare e ells seran a mi
1Par 18,17
era sobra los retheus [*]. E los
1Par 19,1
Aprés tot açò, morí Naàs, rey dels
1Par 19,2
misatgers de David en la terra dels
1Par 19,6
e despuxs vendrets. 6 E veren los
1Par 19,6
Anum, rey da Amon, tramès, i els
1Par 19,7
e posaren-se davant Mahabà. E los
1Par 19,9
le sua host. 9 E axiren-hi los
1Par 19,11
pobla donà a mà d’Isay contra los
1Par 19,12
e ajuda’m, e si pus forts són los
1Par 19,15
e fogiren per ell. 15 E com los
1Par 19,19 E puxs no volgueren ajudar Aram als
1Par 20,1
e anà e destroví tota la terra dels
1Par 20,3
de totes les altres ciutats dels
1Par 20,4
Sabatay de Husaray a Sipay, dels
1Par 21,20
Aruau e viu l’àngel, e quatra seus
1Par 23,7
Garson e Càat e Merarí. 7 E los
1Par 23,8 de Garson: Laadar e Semeý. 8 E los
1Par 23,10
caps patrons de Ladan. 10 E los
1Par 23,10 e Gedús e Barià; aquests IIII foren
1Par 23,12
casa payroal de una part. 12 E los
1Par 23,13
e Ysach e Ebrot e Usiel. 13 E los
1Par 23,14 14 E Moysès, l’hom de Déu, e sos
1Par 23,15
en lo trip de Leví. 15 E los
1Par 23,16
foren Gerson e Eliàtzer. 16 E los
1Par 23,17
cap patró. 17 [*] e no hagué més
1Par 23,17
17 [*] e no hagué més fills. E los
1Par 23,18
de Arabies foren molts. 18 E los
1Par 23,19
qui fon cap patró. 19 E los
1Par 23,20
terç, e Jahaman, lo quart. 20 E los
1Par 23,21
patró, e Jaziès, lo segon. 21 E los
1Par 23,21
de Merarí: Maalí e Mussí. E los
1Par 23,22
e Sis. 22 E Alaatzar [*] hach
1Par 23,22
[*] hach fills [*], e preseren los
1Par 23,24 Èder e Gerensot. 24 Aquests són los
1Par 23,27
de David, lo derrer nombra dels
1Par 23,28
28 Lur stament era per mà dels
1Par 23,32
del testament [*] e l’ofici dels
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fills de Dan, aparellats a batalla, XXVII
fills de Asser ixent a host, hi hach
fills e filles, 4 los quals havían nom
fills de Aaron e los levitans. 5 Dels
fills de Caat, e Uriel era lur príncep, e
fills de Merarí e Asayà [*] 7 [*] era lur
fills de Elisafan [*] 9 [*] era príncep
fills e vostros germans, e puyats l’arque
fills de Jacob, sos elets. 14 Ell és
fills de Geditur eren establits al portal.
fills de falcia no nodriran d’anganarfills, e endresaré lur regna. 12 [*] entrò
fills, e le mia mà no·s levarà de sobra
fills de David los primers nats anaven al
fills de Amon, e regnà son fill, lo qual
fills d’Amon, a Anum per aconortar-lo.
fills d’Amon que havían envergonyits los
fills de Amon, letres e bé M quintars d’
fills d’Amon se ajustaren de lurs ciutats
fills d’Amon e aparellaren-se a batalla
fills d’Amon. 12 E dix Johab a son germà:
fills d’Amon que tu, yo t’ajudaré. 13 E
fills d’Amon vaheren que Aram era fogit,
fills d’Amon. 20,Tit Capítol XX 1 Aprés
fills d’Amon. E asetyà Rabà, e David
fills d’Amon. E despuxes tornà-ce’n
fills dels guaguants, e foren humiliats. 5
fills ab ell, qui s’amaguaren [*]. 21 [*]
fills de Garson: Laadar e Semeý. 8 E los
fills de Laadar havie-hy per cap Johel,
fills de Semeý foren Jóad e Sizà e Gedús e
fills de Semeý. 11 Jóad fon lo primer, e
fills de Cahat foren IIII: Abraam e Ysach
fills de Abraam foren Aaron e Moysès. E
fills foren aparellats en lo trip de Leví.
fills de Moysès foren Gerson e Eliàtzer.
fills de Gerson foren apellats Asaabuel, e
fills. E los fills de Arabies foren molts.
fills de Arabies foren molts. 18 E los
fills de Isabat: Salomich, qui fon cap
fills de Ebron: Geries, qui fon cap patró,
fills de Jusiel: Michà, e fo cap patró, e
fills de Merarí: Maalí e Mussí. E los
fills de Maalí, Alaatzar e Sis. 22 E
fills [*], e preseren los fills de Sis
fills de Sis [*]. 23 E los de Mussí foren
fills de Leví segons la casa de lurs
fills de Leví: de homa de XX anys ensús.
fills de Aaron, e serviren la casa de Déu
fills de Aron, lurs germans, e lo servey
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1Par 24,1
Déu. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E los fills de Aron eren atresí depertits. E
1Par 24,3
depertí David, e Sadoch, dels fills de Alaatzar, e Aximàlech, e dels
1Par 24,3
de Alaatzar, e Aximàlech, e dels fills de Ytamar, fon lur nombra en lo
1Par 24,4
servey. 4 Mas foren atrobats dels fills de Aleatzar més que dels fills de
1Par 24,4
dels fills de Aleatzar més que dels fills de Ytamar dels hòmens cap patrons
1Par 24,4
de lurs pares, e foren XVI. E dels fills de Ytamar no foren sinó VIII. 5 E
1Par 24,5
com eren prínceps [*] de Déu dels fills de Aleatzar e dels fills de Ythamar.
1Par 24,5
Déu dels fills de Aleatzar e dels fills de Ythamar. 6 E escriví-los
1Par 24,6
e aquestes coses pertenyens als fills d’aquells. 7 E axí la primera sort
1Par 24,20
Senyor Déu d’Israel. 20 E los fills de Leví, los romasos: fills de
1Par 24,20
E los fills de Leví, los romasos: fills de Abraam, Sabuel, e los fills de
1Par 24,20
fills de Abraam, Sabuel, e los fills de Gubael, Joaddies. 21 E Rahabies e
1Par 24,23 Salomir, [*] Jóat e Ebron. 23 E los fills de Ebron, Jaries és lo primer nat, e
1Par 24,26
de Jasies és Zacaries. 26 E los fills de Merarí, Maalí e Mussí, [*]
1Par 24,27
e Mussí, [*] Jahazies. 27 Foren fills de [*] Sóam e Satur e Ibrí. 28 E los
1Par 24,28
[*] Sóam e Satur e Ibrí. 28 E los fills de Maalí fon Aleatzar, qui no hach
1Par 24,28 de Maalí fon Aleatzar, qui no hach fills. 29 De Sis: los fills de Sis fo
1Par 24,29
qui no hach fills. 29 De Sis: los fills de Sis fo Joaramael. 30 E los fills
1Par 24,30
fills de Sis fo Joaramael. 30 E los fills de Mussí foren Maalí e Héder e
1Par 24,30 e Héder e Geremot. Aquests són los fills dels levitans per lurs casades
1Par 24,31
sorts en contra de lurs germans, fills de Aaron, devant lo rey David e
1Par 25,2
de obra segons lur ofici: 2 Los fills de Asaf foren Jacur e Josep e
1Par 25,3
per mà del rey. 3 E los fills de Getidum foren Gadalies e Serí e
1Par 25,4
e banayr nostre Senyor. 4 E los fills de Aman foren Baquies e Mathaties e
1Par 25,5
e Massot. 5 Tots aquests foren fills de Aman, profeta del rey ab paraules
1Par 25,5
noblesa. E donà Déu a Aman XIIII fills e tres filles. 6 Tots aquests per mà
1Par 25,9
a Gadalàs ab sos germans e ab sos fills, e foren XII; 10e la terça sort a
1Par 25,10
10e la terça sort a Jatur e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 11 e
1Par 25,11
la quarta sort axí a Jasser e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 12 e
1Par 25,12
sort axí a Mataties e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 13 e
1Par 25,13
13 e la VI ª axí a Baquies e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 14 e
1Par 25,14
VII ª sort axí an Agarella e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 15 e
1Par 25,15
la VIII ª sort axí a Ysaÿes e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 16 e
1Par 25,16
e la VIIII ª sort axí a [*] e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 17 e
1Par 25,17
e la X ª sort axí a Samehí e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 18 e
1Par 25,18
la XI ª sort axí a Atzarell e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 19 e
1Par 25,19
la XII ª sort axí a Zebies e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 20 e
1Par 25,20
XIII ª sort axí a Subaell e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 21 e
1Par 25,21
XIIII ª sort axí a Mataties e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 22 e
1Par 25,22
la XV ª sort axí a Geremot e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 23 e
1Par 25,23
la XVI ª sort axí a Ananies e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 24 e la
1Par 25,24
XVII ª sort axí a Janaquesa e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 25 e la
1Par 25,25
XVIII ª sort axí a Ananià e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 26 e la
1Par 25,26
XVIIII ª sort axí a Moŀlati e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 27 e la
1Par 25,27
e la XX ª sort axí a Altha e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 28 e la
1Par 25,28
e la XXI ª sort axí a Atir e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 29 e
1Par 25,29
XXII ª sort axí a Gidalti e a sos fills e a sos germans, e eren XII; 30 e la
1Par 25,30
la XXIII sort axí a Naziot e a sos fills, e a sos germans, e eren XII; 31 e
1Par 25,31
XXIIII sort axí a Romamti e a sos fills e a sos germans, e foren XII. 26,Tit
1Par 26,1
Masabonias, fill de Coré, dels fills de Asaf. 2 E dels fills de
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1Par 26,2
Coré, dels fills de Asaf. 2 E dels
1Par 26,4
lo VI, Elehonay lo VII. 4 E los
1Par 26,6
6 E a Samaÿas, son fill, nesqueren
1Par 26,8
Eliüd e Samaquies. 8 [*] e lurs
1Par 26,9
de servir, e eren LXII. 9 E los
1Par 26,10
de host, e eren XVIII. 10 E los
1Par 26,10
10 E los fills de Cussí, dels
1Par 26,11
terç, e Zacaries lo quart; tots los
1Par 26,29
E de Isbat, e de Naamies e de sos
1Par 27,1
Capítol XXVII 1 E lo nombra dels
1Par 27,3
M ª hòmens. 2 [*] 3 E era dels
1Par 27,10
era príncep Eles, lo palonita, dels
1Par 27,14
fon príncep Baraàs de Piator, dels
1Par 27,32
Jahel, fill de Assimon, era ab los
1Par 28,1
mobles e del bestiar del rey e sos
1Par 28,4
de Judà és mon para, e entre los
1Par 28,5
sobra Ysrael. 5 E de tots mos
1Par 28,8
terra e la façats haratar a vostres
1Par 29,24
e vasals, e encara tots los
1Par 6,50
fills de Aron: Aletzar, e de aquest
1Par 9,20
gordant †los presents† [*]. 20 E
1Par 15,29
filla de Saül, esguordà per le
1Par 10,8
endemà que la batalla fonch feta e
1Par 9,27
era la guorda, e tanien les claus
1Par 13,8
ab gran poder e ab cants e ab
1Par 17,5
habitat en casa del dia ensà que yo
1Par 1,48
(qui vol dir «de la amplària del
1Par 5,9
a la entrada del desert del
1Par 6,78
e lurs axides. 77 [*] 78 E ultra lo
1Par 18,3
car anava per metra cama en lo
1Par 18,3
metra cama en lo flum Jordà e·n lo
1Par Prol,63
del ventre d’equella maneran
1Par 2,26
qui hach nom Atharà. Aquesta
1Par 2,53
hac fills; 53 e dels linatges [*]
1Par 3,2
de Carmay, rey de Jessur; lo quart
1Par 3,3
Adonias, fill de Agayit, 3 lo quint
1Par 4,19
de Nàham, pare de Cellà gerenita,
1Par 5,1
fills [*] de Judà, e axí Rubèn no
1Par 7,10 Jadiel foren Balaam e los de Balaam
1Par 8,37 37 e Massà engendrà Banbanà, e Rafà
1Par 12,22
a David per ajudar-li entrò que
1Par 18,13
13 E †en Basaces† en Edom e
1Par 19,18 VII M ª carretes e XL M ª pahons, e
1Par 21,7
Joab per la paraula del rey. 7 E
1Par 23,20
20 E los fills de Jusiel: Michà, e
1Par 24,29
fills. 29 De Sis: los fills de Sis
1Par 27,24
contar e no esplagà, cor entratant
1Par 29,25
ell honor de regna [*] yamés no
1Par 21,24
nostra Senyor e que·ls holocausts
1Par 22,2
de la terra d’Israel, qui
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fills de Masabonias fon primer nat
fills de Obetedeedom: fon Samaÿas son
fills qui foren senyors de la casa de lur
fills e lurs germans tots foren hòmens de
fills de Masalamies ab lurs germans eren
fills de Cussí, dels fills de Merarí, fon
fills de Merarí, fon Zembrí lur cap, per
fills e germans de Cussí eren XIII. 12 E
fills, a la obra defora sobra Ysrael, e
fills de Ysrael per lurs caps patrons e
fills de Fares, qui era cap de tots los
fills de Efraÿm, e en la sua companyia
fills de Efraÿm, e en se companyia eren
fills del rey. 33 E Arxitòfell era atrecí
fills ab sos escuders e tots los vasalls
fills de mon pare volch fer a mi rey e
fills, que molts me n’ha donats, [*]
fills aprés de vós enpertostemps. 9 E tu,
fills del rey David [*] a Salamó. 25 E
Finaàs fon son fill, e Besua, fill de
Fineàs, fill de Aletzar, fon senyor sobra
finestra e viu lo rey David saltant e
finida, vengueren los filisteus e
fins al matí e obrien e tanquaven. 28 E
fitoles e ab tabals e ab temborets e ab
fiu puyar Ysrael de terra de Egipta entrò
flum»). 49 E morí Saül de Rohebet, e regnà
flum de Eufrates, cor lo lur bestiar los
flum Jordà, de Jerichó, devers sol yxent
flum Jordà e·n lo flum de Eufrates. 4 E
flum de Eufrates. 4 E tolch-li David CCC
fluvis d’aygua viva.» Hoch, i és escrit
fo mare de Honam. 27 E foren los fills de
fo lo Jattatell e le Purita e le Suimtà e
fo Adonias, fill de Agayit, 3 lo quint fo
fo Jeroboam, lo qual hach de Achlà, se
fo Estemehó, lo mearcharica. 20 E los de
fo anomenat primer nat. 2 Mas Judà era
fo Gehús e Bengemín e Hud e Canaana e
fo fill d’equell, e Alatzaà fon fill d’
fo ab ten gran host com host de Déu. 23 E
fo Edom serf de David. E salvà nostre
fo-hi mort Sofach, príncep de la host.
fo açò mal en l’esguordament de nostre
fo cap patró, e Jaziès, lo segon. 21 E los
fo Joaramael. 30 E los fills de Mussí
fo ira de nostre Senyor contra Ysrael e no
fo [*] en Ysrael abans que ell. 26 E
focen dabades. 25 E donà David a Aruau [*]
focen picapedrés, qui picacen les pedres
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1Par 21,26
1Par 23,29
1Par 11,16
1Par 10,1
1Par 8,13
1Par 12,15
1Par 10,7
1Par 19,14
1Par 19,15
1Par 19,15
1Par 17,7
1Par 21,8
1Par 1,13
1Par 1,19
1Par 1,19
1Par 1,19
1Par 1,32
1Par 1,50
1Par 2,8
1Par 2,17
1Par 2,31
1Par 2,42
1Par 2,45
1Par 2,49
1Par 2,50
1Par 2,53
1Par 3,2
1Par 3,2
1Par 3,10
1Par 3,10
1Par 3,13
1Par 3,13
1Par 3,13
1Par 3,14
1Par 3,21
1Par 3,22
1Par 4,3
1Par 4,11
1Par 4,12
1Par 4,14
1Par 5,1
1Par 5,6
1Par 6,20
1Par 6,20
1Par 6,20
1Par 6,23
1Par 6,26
1Par 6,29
1Par 6,29
1Par 6,39
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E apellà nostre Senyor e respòs ab
del vespra al sacrifici, e de les
en lo pla de Rafim, 16 e Daviu
fillisteus guerrayaren ab Ysrael, e
habitadors de Agulon. Aquests feren
e era ple de totes parts, e féran
fuyta, desempararen las ciutats e
ab ell, davant Aram a batalla, e
d’Amon vaheren que Aram era fogit,
fills d’Amon vaheren que Aram era
Déu de Sabaot: ‘Yo t’he pres del
de ton servent, car molt he
captoreus. 13 E Canaan, Sidon, [*]
a Éber dos fills, lo nom de la un
la un fon Fèlech, e·n aquest temps
la terra; e lo nom de son germà
Caturà, concupina de Abraam,
era Macabel, filla de Matret, qui
en lo vot. 8 E lo fill de Etan
infantà Amassà, e lo pare de Emassà
foren Jassey, e lo fill de Jassey
42 E Calef, germà de Jarachmel,
Semey, 45 e lo fill de Semey
de Mabenè e pare de Gabaà. E Accà
Fill de Hur, lo seu primer nat
exiren dels seherjatans e aquells
de Abigal de Carmell, 2 e lo tercer
fon Abalon, fill de Maachà, qui
lur germane. 10 E lo fill de Salamó
fill de Salamó fon Roboam, e Abià
e Azaries son fill, [*] 13 e Cham
13 e Cham fon son fill, e Azaxies
e Azaxies fon son fill, e Amanassè
fon son fill, 14 [*] e Josies
e Ysaÿes son germà, e son fill
[*]. 22 E lo fill de Sacanias
e lo nom de l’altra germana
de Suà, qui li engendrà Mahir, qui
Barassà, Fasseyà e Faynà, qui
14 Nanay engendrà Arfaà. E Sarayà
ço com ensiutzà lo lit de son pare,
rey dels assirienchs, e
[*]. 20 E per lurs perentats Liluní
Liluní fon fill de Guerson, e Gèyat
e Gèyat fon fill de aquell, e Simà
e Abisay, fill de aquell, e Asur
foren Mansay e Masnet, 26 del qual
de Merarí foren Maalí, e Libin
e Libin fon son fill, e Semeý
sobre part dreta. E aquell Asap
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foch qui davellà del cel e cremà l’
fogaces primes alizes, e dels crespells, e
fogí en la davesa, e la host dels
fogien los hòmens d’Israel per los
fogir los habitadors de Gaad. 14 E Quihó e
fogir los amicarans a levant e a ponent.
fogiren. E vengueren los filisteus e
fogiren per ell. 15 E com los fills d’
fogiren aytanbé per mà de Abisay [*] e
fogit, fogiren aytanbé per mà de Abisay
folch derrera les ovelles que sies senyor
follayat. 9 E parlà nostre Senyor a Gaddi,
fon primer nat, e los eteus 14 e gebuseus
fon Fèlech, e·n aquest temps fon pertida
fon pertida la terra; e lo nom de son
fon Jacam. 20 E Jacam engendrà Elmadat e
fon lo primer Jambrà, e Jabes e Medan [*]
fon fill de Massabab. 51 E mor Adar, foren
fon Esarià. 9 E los fills de Esrom que li
fon Guèter ismaelita. 18 Camel, fill de
fon Sesan, e los fills de Sisan, Aquilach.
fon Mesà son primer nat, e Abipsí e los de
fon Mahon, pare de Getzur. 46 E Essà,
fon filla de Calef. 50 E aquests los fills
fon de Efratha e ha nom Subal, pare de
fon ysraelita. 54 E los fills de Samet
fon Abalon, fill de Maachà, qui fon filla
fon filla de Carmay, rey de Jessur; lo
fon Roboam, e Abià fon son fill, [*] 11
fon son fill, [*] 11 [*] 12 e Amassies son
fon son fill, e Azaxies fon son fill, e
fon son fill, e Amanassè fon son fill, 14
fon son fill, 14 [*] e Josies fon son
fon son fill. 15 E los de Josies: son
fon [*] Abdies [*]. 22 E lo fill de
fon Samÿas, e los fills de Samÿas foren
fon Serponesermaní. 4 E [*] lo pare de
fon pare de Eschon. 12 E Escon engendrà
fon pare de Hineàs. Aquests són los
fon pare de Joab, senyor de Joaxim, cor
fon donada la primera generació als fills
fon príncep del trip de Rubèn. 7 E sos
fon fill de Guerson, e Gèyat fon fill de
fon fill de aquell, e Simà fon fill de
fon fill de aquell. 21 [*] e Sare fill de
fon fill †de Corè†, 24 e Càad fill de
fon fill Elcanà e Safay e Nàar 27 e Haliab
fon son fill, e Semeý fon fill de aquell,
fon fill de aquell, e Husaà, de aquell, 30
fon fill de Baraquies, fill de Samnià, 40
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1Par 6,50
Aron: Aletzar, e de aquest Finaàs
1Par 7,13
e Guhim e Gàtzare e Salum, qui
1Par 7,31
de Barià foren Èber e Marcaal, qui
1Par 8,37
e Rafà fo fill d’equell, e Alatzaà
1Par 8,37
fon fill d’equell, e Alasael
1Par 8,39
fou son primer nat Hulam, e Gebús
1Par 9,1
Capítol VIIII º 1 E tot Israel
1Par 9,12
de Adiel, [*] fill de Mesuŀlam, e
1Par 9,12
e fon fill de Masbenut, qui
1Par 9,14
la casa de Déu. 14 E dels levitans
1Par 9,20
[*]. 20 E Fineàs, fill de Aletzar,
1Par 9,21
21 E Zaries, fill de Masalmies,
1Par 11,6
primerament Joab, fill de Siruià, e
1Par 11,7
habità Daviu en le devesa, e per ço
1Par 11,21
21 e aquells dos dels quals
1Par 16,43
establits al portal. 43 E aprés que
1Par 17,3
Senyor és ab tu. 3 E en aquella nit
1Par 20,2
or e havia-hy pedres prasioses, e
1Par 20,6
peu, qui eren XXIIII dits. Aquest
1Par 21,1
sos serfs. 21,Tit Capítol XXI 1 E
1Par 21,6
no foren comtats ab ells, e
1Par 23,11
IIII foren fills de Semeý. 11 Jóad
1Par 23,13 de Abraam foren Aaron e Moysès. E
1Par 23,16
Gerson foren apellats Asaabuel, e
1Par 23,18
los fills de Isabat: Salomich, qui
1Par 23,19
E los fills de Ebron: Geries, qui
1Par 24,3
Aximàlech, e dels fills de Ytamar,
1Par 24,28
e Ibrí. 28 E los fills de Maalí
1Par 26,2
Asaf. 2 E dels fills de Masabonias
1Par 26,4
VII. 4 E los fills de Obetedeedom:
1Par 26,10
de Cussí, dels fills de Merarí,
1Par 26,14
a sol ixent a Ysaÿes [*] qui
1Par 27,7
son fill. 7 E sobra la part quarta
1Par 27,12 12 En la companya del VIIII è mes
1Par 27,13 13 E en la companyia del X èn mes
1Par 27,14
14 En la companyia del XI mes
1Par 27,15
eren XXIIII M hòmens. 15 E
1Par 4,9
linatges de Ariel, fill de Arum. 9
1Par 10,8
com vench l’endemà que la batalla
1Par 27,25
de Adiel, e sobra los tresors de
1Par 27,26
E sobra los fahadors de la obra de
1Par 1,5
Cam, Jàfet. 5 Los fills de Jàfet
1Par 4,15
fill de Jerofonà, e Yram e Elà [*]
1Par 9,1
dels reys d’Israel e de Judà, e
1Par 29,14 ni lo meu pobla que hajam tenguda
1Par Prol,24
esplanaren Panfili e Ausebi, e
1Par 1,6
e Tiram. 6 E los fills de Gómer
1Par 1,7
e Goarmà. 7 E los fills de Janan
1Par 1,8
los radauras. 8 E los fills de Cam
1Par 1,9
e Pur e Canaan. 9 E los de Chus

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

fon son fill, e Besua, fill de aquell; 51
fon fill de Balaat. 14 E los fills de
fon senyor de Bercayt. 32 E Èber engendrà
fon fill d’equell, e Alasael fon fill d’
fon fill d’equell. 38 E Asael hach VI
fon lo segon e Elifàlet lo terç. 40 E
fon entre si aperentat axí com és escrit
fon fill de Masbenut, qui fon fill de
fon fill de Amar. 13 E lurs germans qui
fon Samaÿas, fill de Assub, fill de
fon senyor sobra ells entigament, e nostre
fon porter de la porta del tabernaccla del
fon fet cap e senyor. 7 E habità Daviu en
fon apellada «ciutat de Daviu». 8 E bestí
fon senyor, e entre lo terç no poch venir.
fon fet, anà-ce’n lo poble, cascú en
fon la paraula de nostre Senyor en Athan
fon sobra lo cap de David, e trasch moltes
fon nat en Raffà. 7 [*] e aucís-lo
fon fet que Satanàs estech sobra Ysrael e
fon asbalaÿt Joab per la paraula del rey.
fon lo primer, e Sizà lo segon; e Gehús e
fon departit Aaron per a sacrificar al
fon cap patró. 17 [*] e no hagué més
fon cap patró. 19 E los fills de Ebron:
fon cap patró, e Marias, lo segon, e
fon lur nombra en lo servey. 4 Mas foren
fon Aleatzar, qui no hach fills. 29 De
fon primer nat Zacaries, e Jasiel lo
fon Samaÿas son primer nat, e Jasabat lo
fon Zembrí lur cap, per ço com no era lo
fon fill de aquests [*]. 15-16 [*] 17-23
fon Azael, germà de Joal, e Sabadies, son
fon príncep Abàsar amromita, del trip de
fon príncep Moharí lo Natafar, del linatge
fon príncep Baraàs de Piator, dels fills
fon príncep Alday de Natorfat, en lo XII è
Fon Jabés [*] dient: –Li infantà ab
fonch feta e finida, vengueren los
fora, en les ciutats, en las viles e en
fora e de lauró [*], 27 e sobra les vinyes
fóran Gómer e Magoy, Naday e Janan e Tubal
fóran pares de Canahan. 16 E los fills de
fóran cativats en Babilònia per lur colpa.
força de vodar axí? Cor de tu és tot e de
foren los dits libres per Oríginers
foren Samon e Adifat e Goarmà. 7 E los
foren Elizà e Trassiza e los quireus e los
foren Eús e los egipsians e Pur e Canaan.
foren Sabaà e Belnà e Gabtà e Romà e
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1Par 1,9
Romà e Septacà. E los fills de Romà foren Sàbaa e Dadan. 10 E Chus engendrà
1Par 1,17
[*]. 17 E los fills de Sem foren Elam e Assur e Arfazat e Eliud e
1Par 1,19
Salla, e Salla engendrà Éber. 19 E foren nats a Éber dos fills, lo nom de la
1Par 1,23
e Evilà e Jabab. E tots aquests foren fills de Jabal. 24 E los fills de
1Par 1,24
de Jabal. 24 E los fills de Sàlef foren Sem, Arficiat, Sala, 25 Éber,
1Par 1,28
27 [*] 28 E los fills de Abraam foren Ysach e Ysmael. 29 Aquestes són les
1Par 1,31 e Gecur e Nafís e Quèdema. Aquests foren fills de Ismael. 32 E los fills que
1Par 1,32
[*] e Bisbach e Sua. E Jaczan, foren Saba e Dedà. 33 [*] Tots aquests
1Par 1,34
Ysach. E los fills de Ysach foren Ysahú [*]. 35 [*] Elifans, Rauell e
1Par 1,36
e Corè. 36 E los fills de Elifans foren Teniman e Omar e Saffí e Gehecam e
1Par 1,37
e Amalech. 37 E los fills de Rahuel foren Nàat e Jamre e Samà e Miram. 38 E
1Par 1,38
e Miram. 38 E los fills de Sahir foren Locchan e Sabal e Sibeon e Am e Dian
1Par 1,39
e Dissan. 39 E los fills de Loctan foren Heyl e Geheman e Manaà e Lotan, [*]
1Par 1,40 nom Ramnà. 40 E los fills de Saban foren Haylan e Nanat e Ebel e Safí e Onam.
1Par 1,40
Safí e Onam. E los fills de Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E los fills de Am e
1Par 1,41
e Anà. 41 E los fills de Am e Dian foren Disson [*] e Embran e Esbran e
1Par 1,42
e Caran. 42 E los fills de Ésan foren Balam e Senavan e Jectan. E los
1Par 1,42
e Jectan. E los fills de Dissan foren Hus e Eram. 43 E aquests són los
1Par 1,51
fill de Massabab. 51 E mor Adar, foren mayorals de Edom: Tamnà e Aylà e
1Par 1,54
54 e Mardiés e Elan. Aquests XI foren mayorals de Edom. 2,Tit [*] 1
1Par 2,1
de Edom. 2,Tit [*] 1 Aquests foren fills de Ysrael Jacob, al qual mudà
1Par 2,1
nostro Senyor Déu Israel. Aquests foren fills de Jacob: Rubèn, Simeon, Leví
1Par 2,3
Gad e Asser. 3 E los fills de Judà foren Er e Honam e Salè. Aquests tres li
1Par 2,4
E Tamar li inffantà Fares e Àram. E foren los fills de Judà V. 5 E los fills
1Par 2,5
de Judà V. 5 E los fills de Fares foren Esrom e Mull. 6 E los de Zàram foren
1Par 2,6
Esrom e Mull. 6 E los de Zàram foren [*]. 7 [*] Achor, aquell qui
1Par 2,9 de Esrom que li infentà Nasaracamel foren Rama e Calubay. 10 E Rama engendrà
1Par 2,16
Daviu lo VII è. 16 E les germanes foren Sarugà e Abigual. E los fills de
1Par 2,16
e Abigual. E los fills de Seruià foren Abisay e Joab e Azael [*]. 17 E
1Par 2,23
de Jaÿr a Tanat e ses viletes, e foren LX ciutats; totes aquestes eren del
1Par 2,25
-li Essur, pare de Techoa. 25 E foren los fills Jarachmel [*], lo primer
1Par 2,27
Aquesta fo mare de Honam. 27 E foren los fills de Honam, que hach de
1Par 2,28
nat Maas, e Yaquim e Quer. 28 E foren los fills de Honam Samay [*]; foren
1Par 2,28 foren los fills de Honam Samay [*]; foren Nadab e Abissur. 29 E lo nom de la
1Par 2,30
e Molid. 30 E los fills de Nadab foren Sàled, Epahim. E morí Sàled sens
1Par 2,31
infants. 31 E los fills d’Epahim foren Jassey, e lo fill de Jassey fon
1Par 2,32
los fills de Udà, germà de Semehi, foren Gèter e Johenahan. E morí Gèter sens
1Par 2,33
33 E los fills de Johenathan foren Pàlet e Samzà. Tots aquests
1Par 2,43
de Meresà, pare de Hebron. 43 [*] foren Tora e Capúeha e Rèquim e Sèman. 44
1Par 2,47
Gamsés. 47 E los fills de Jachuan foren Règem e Jocham e Jazà e Sàler e Azà
1Par 2,54
ysraelita. 54 E los fills de Samet foren-hi Laem e lo Nafatemps e Acorobech
1Par 3,17
16 [*] 17 E los fills de Joatxim foren Assà e Salrriel 18 e Malqueran e
1Par 3,19
e Samehí; e los fills de Carubabel foren Masuŀlam e Ananies e Salumir, lur
1Par 3,21
[*]. 21 E los fills de Anamies foren Palaties e Ysaÿes son germà, e son
1Par 3,22
fon Samÿas, e los fills de Samÿas foren Atús e Gabal e Barzaha e Narias e
1Par 3,22
e Barzaha e Narias e Safar, qui foren sinch. 23 E los fills de Naries
1Par 3,23
sinch. 23 E los fills de Naries foren Johanay e Azatxies e Adzarican, qui
1Par 3,23 Johanay e Azatxies e Adzarican, qui foren tres. 24 E los fills de Johanay
1Par 3,24
tres. 24 E los fills de Johanay foren Addaÿas e Aliasip e Palayà e Acap e
1Par 3,24 Acap e Jornam e Dalayà e Nahan, qui foren VII. 4,Tit Capítol IIII 1 E los
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1Par 4,1
1Par 4,4
1Par 4,6
1Par 4,13
1Par 4,13
1Par 4,16
1Par 4,17
1Par 4,24
1Par 4,26
1Par 4,32
1Par 4,41
1Par 5,3
1Par 5,4
1Par 5,24
1Par 5,24
1Par 5,26
1Par 6,1
1Par 6,2
1Par 6,3
1Par 6,3
1Par 6,16
1Par 6,18
1Par 6,19
1Par 6,25
1Par 6,27
1Par 6,28
1Par 6,29
1Par 6,54
1Par 6,60
1Par 6,61
1Par 6,66
1Par 7,1
1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,3
1Par 7,3
1Par 7,3
1Par 7,4
1Par 7,6
1Par 7,6
1Par 7,7
1Par 7,7
1Par 7,7
1Par 7,7
1Par 7,8
1Par 7,8
1Par 7,10
1Par 7,11
1Par 7,11
1Par 7,13

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

Capítol IIII 1 E los fills de Judà
Éther, pare de Cussí; e aquests dos
e Éffer e Atimuy e Asterý. Aquests
Tanchà. 13 E los fills de Tanaach
fills de Tanaach foren Hataniel,
Canahan. 16 E los fills de Jalahe
Assarrael. 17 E los fills de Essorà
regnà. 24 E los fills de Simeon
E Sabín e [*] Mibcèn. 26 E de Masmà
en què regnà David. 32 E los pobles
lurs tabernacles, e lurs porxos qui
de Rubèn, primer nat de Ysrael,
e Carmí. 4 E los fills de Joel
e de les casades de lurs pares
e Jeremies e Hodomnà e Jadiel, qui
Tabor e en Arà e en Aran Gossan, e
Capítol VI 1 Los fills de Lleví
e Metarí. 2 E los fills de Caad
e Abron e Busiel. 3 E los de Abram
lur germana. E los fills de Aaron
en poder de Nabugadenasor. 16 E axí
E los fills de Caat, segons dit és,
e Huniel. 19 E los fills de Merarí
de aquell. 25 E los fills de Ethanà
Haliab e Gerotan e Elcanà. Aquests
l’altre. 28 E los fills de Samael
e Eluà. 29 E los fills de Merarí
de aquell. 54 E ço que direm
e sos deports. Totas lurs ciutats
lur linatge. 61 E dels de Caat qui
dels linatges dels fills de Caat
Capítol VII 1 E los fills de Isacar
e són quatre. 2 E los fills de Tolà
Jahamay e Japsan e Samuel. Aquests
M ª e DC. 3 E los fills de Huzí
foren Jazaraÿas, e los de Jazaraÿas
Micael e Obedià e Joel e Ysaÿes, e
e foren quatra caps. 4 E allí ells
6 E los fills de Bengemín
foren Bele e Bèquer e Jadiel, e
e foren tres. 7 E los fills de Bele
Esbon e Urí [*] e Jamarot e Horí. E
e Jamarot e Horí. E foren V, qui
lur pare, hòmens forts de guerra, e
e XXIIII. 8 E los fills de Bèquer
Abrà e Anachó e Lamor: tots aquests
M ª e CC. 10 E los fills de Jadiel
e Arsís e Ysera: 11 tots aquests
caps de tots hòmens de guerra, e
Dayhar. 13 E los fills de Naptalim

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

foren Fares e Esram e Carmí e Hur e Sobal.
foren fills de Hur, primerament nat d’
foren fills de Maachà. 7 E los fills de
foren Hataniel, foren Erat, e Sinoe [*].
foren Erat, e Sinoe [*]. 14 Nanay engendrà
foren Apas, Sipà e Tirià e Assarrael. 17 E
foren Gèrech e Mèrod e Ésser e Jalon. E
foren Nomus e Jamini e Gerip e Gera e
foren Amuel e Sachur [*]. 27 E Semyí hach
foren Hetham e Haÿm e Enrinon e Roquen e
foren trobats destroÿren-los entrò al
foren Enoch e Fallú e Serom e Carmí. 4 E
foren Samayà e Gog e Samehí 5 e Michà e
foren Éfer e Jeser e Eliel e Sariel e
foren [*] hòmens de nomenada, caps de les
foren catius entrò al die de vuy. 6,Tit
foren Guerson, Caat e Metarí. 2 E los
foren Abram e Ysach e Abron e Busiel. 3 E
foren Aaron, Moysès e Mariam, lur germana.
foren Nadab e Abiüd e Alatzar e Ytamar. 4
foren los fills de [*]: Garzon e Caat e
foren Enbatim e Ysach e Abron e Huniel. 19
foren Maalia e Musí, e aquests lurs
foren Mansay e Masnet, 26 del qual fon
foren fills le un de l’altre. 28 E los
foren: lo primer nat fou Jasim, e Eluà. 29
foren Maalí, e Libin fon son fill, e Semeý
foren asetyamens per albergar los fills de
foren XII de lur linatge. 61 E dels de
foren romasos, del linatge d’equell trip
foren del trip de Efraÿm, 67 e donarenforen Tolà e Jonà e Jassip e Simeron, e
foren Huzí e Rafay e Jariel e Jahamay e
foren caps de las casades de lurs pares e
foren Jazaraÿas, e los de Jazaraÿas foren
foren Micael e Obedià e Joel e Ysaÿes, e
foren quatra caps. 4 E allí ells foren per
foren per lurs generacions de casades de
foren Bele e Bèquer e Jadiel, e foren
foren tres. 7 E los fills de Bele foren
foren Esbon e Urí [*] e Jamarot e Horí. E
foren V, qui foren cap de la casa de lur
foren cap de la casa de lur pare, hòmens
foren ab tot lur perentat XXII M ª e
foren Samirà e Joàs e Làzer e Elinay e
foren de Bèquer. 9 E lur perentesch e lur
foren Balaam e los de Balaam fo Gehús e
foren fills de Jadiel, qui eren caps de
foren XVII M ª e CC ixent a host e a
foren Gaasiel e Guhim e Gàtzare e Salum,
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1Par 7,14
Balaat. 14 E los fills de Menessè
1Par 7,20 e Abimam. 20 E los fills de Efraÿm
1Par 7,25 lo Sobirà, e Usansarahà. 25 E Resfa
1Par 7,25
foren sos fills, e Ràsep e Talaha
1Par 7,28
E lurs haretats e lurs possecions
1Par 7,29
En le pertida dels fills de Menecè
1Par 7,30
de Ysrael. 30 E los fills de Asser
1Par 7,31
germana. 31 E los fills de Barià
1Par 7,33
germana. 33 E los fills de Laffalet
1Par 7,33
Fassat e Baniael e Suar; aquests
1Par 7,34
de Lafalet. 34 E los fills de Zómer
1Par 7,35
35 E los fills de Élem, son germà,
1Par 7,36 Junà e Severus e Mual. 36 E Safayà
1Par 7,38
e Vaherà. 38 E los fills de Góher
1Par 7,39
e Eerà. 39 E los fills de Hulà
1Par 7,40
e Amniel e Raciès. 40 Tots aquests
1Par 8,6
6 Aquests són los fills de Ehud qui
1Par 8,6
de lurs pares dels habitadors, e
1Par 8,12
e Alafàel. 12 E als fills de ell
1Par 8,13
e ses viletas. 13 E Barà e Zómer
1Par 8,16 Ararat e Àbder. 16 E Michdol e Yspà
1Par 8,18
18 e Ysmalar e Jazalies e Joadab
1Par 8,25 Antories 25 e Abdaxà e Famiel, qui
1Par 8,27
Ataries 27 e Talaràs [*] e Asientí
1Par 8,28
fills de Gerecam. 28 E aquests
1Par 8,35
Michà. 35 E los fills de Michà
1Par 8,38
e Abadies e Amon. Tots aquests
1Par 8,40
lo segon e Elifàlet lo terç. 40 E
1Par 8,40
en infants e hagueren néts e
1Par 8,40
isqueren dels fills de Bengemín e
1Par 9,6
de Sàram, Israel e sos germans, e
1Par 9,9 tots DCCCC LVI. Tots aquests hòmens
1Par 9,13
eren caps de la casa de lur pare
1Par 9,41 Meribal; e Meribal, Michà, 41 e [*]
1Par 9,44
e Hobedies e Anaan. Aquests
1Par 10,6
seus e tot son alberch ensemps
1Par 10,8
Saül e sos fills morts, qui
1Par 12,24
de Judà, portant scut e lansa,
1Par 12,25
fills de Simeon vasalls de batalla
1Par 12,26
M ª [*]. 26 E dels fills de Leví
1Par 12,29 fills de Bengemín, germans de Saül,
1Par 12,29
foren III M ª hòmens, e encare
1Par 12,30
de Saül. 30 E dels fills de Efraÿm
1Par 12,31 para. 31 E del mig trip de Menessè
1Par 12,31
de Menessè foren XVIII M ª, qui
1Par 12,32
despux so que faria Ysrael, e
1Par 12,33
ixents a la host armats a batalla
1Par 14,12 e David manà que hom los cremàs, e
1Par 18,2
mà dels filisteus. 2 E farí Moab, e
1Par 20,4
Sipay, dels fills dels guaguants, e

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

foren Asariel, que li infantà le sua
foren Sutalla e Bèred, son fill d’equell,
foren sos fills, e Ràsep e Talaha foren d’
foren d’equell, e Thaha d’aquell, 26 e
foren en Bathell e ses viletas, e entorn
foren Bassan e ses viletes, [*] e Magoddó
foren Jamnà e Ysuà e Ysim e Barià, e
foren Èber e Marcaal, qui fon senyor de
foren Fassat e Baniael e Suar; aquests
foren de Lafalet. 34 E los fills de Zómer
foren Exir e Rehegà e Gabuà e Aram. 35 E
foren Safahà e Junà e Severus e Mual. 36 E
foren Sua [*] e Berí e Jambra 37 e Bèsser
foren Gafuà e Pispà e Eerà. 39 E los fills
foren Araà e Amniel e Raciès. 40 Tots
foren fills de Acer, caps de les cases de
foren caps de les cases de lurs pares dels
foren catius: 7 Nahaman e Axiès e Guera
foren Ffàal e Àber e Missam e Sómer;
foren caps de lurs pares e dels habitadors
foren fills de Addià. 17 E Sabadies e
foren fills de [*]. 19-20 [*] 21 [*]
foren fills de Sasach. 26 E Samaý e
foren fills de Gerecam. 28 E aquests foren
foren caps de lurs pares [*] e habitaren
foren Maribaal e Mèleych e Thoharoas e
foren fills de Azaell. 39 E [*] Àser, son
foren los fills de Hulam hòmens forts de
foren tots C L. Aquests isqueren dels
foren caps. 9,Tit Capítol VIIII º 1 E tot
foren DC LXXXX. 7 E dels fills de Bengemín
foren caps de linatges de casa de lurs
foren DCC L vasals de host e en lo servey
foren e Piton e Màhec e Taharea [*]. 42
foren fills de Azael. 10,Tit Capítol X 1 E
foren morts. 7 E, com veren tots los
foren cayguts en lo munt de Gelboe. 9 E
foren VI M ª e DCCC garnits e aparallats a
foren VII M ª [*]. 26 E dels fills de Leví
foren [*] 27 [*] III M ª e DCC. 28 E
foren III M ª hòmens, e encare foren més,
foren més, sinó que guardaven la casa de
foren XXII M ª e DCCC vasalls de host,
foren XVIII M ª, qui foren asenyalats
foren asenyalats cascú per son nom que
foren de lur trip caps dels CC, e ab ells
foren L M ª. Aquests no eren de dos cors
foren cremats. 13 Encara altra vegada los
foren los moabites [*] donant dons per
foren humiliats. 5 E aprés [*] moltes
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1Par 20,7 de Simechà, germà de David. Aquests
1Par 21,5 donà a David lo nonbra del pobla. E
1Par 21,6 hòmens [*]. 6 E Leví e Benyamín no
1Par 23,3
e los sacerdots e los levites. 3 E
1Par 23,3
levites hom de XXX anys ensús, e
1Par 23,10
de Ladan. 10 E los fills de Semeý
1Par 23,10
Sizà e Gedús e Barià; aquests IIII
1Par 23,12
una part. 12 E los fills de Cahat
1Par 23,13
e Usiel. 13 E los fills de Abraam
1Par 23,14
Moysès, l’hom de Déu, e sos fills
1Par 23,15
de Leví. 15 E los fills de Moysès
1Par 23,16
Eliàtzer. 16 E los fills de Gerson
1Par 23,17
més fills. E los fills de Arabies
1Par 23,23
fills de Sis [*]. 23 E los de Mussí
1Par 24,2
pare, menys d’infants, e adonchs
1Par 24,4
fon lur nombra en lo servey. 4 Mas
1Par 24,4
[*] de les cases de lurs pares, e
1Par 24,4
XVI. E dels fills de Ytamar no
1Par 24,30
Joaramael. 30 E los fills de Mussí
1Par 25,2
lur ofici: 2 Los fills de Asaf
1Par 25,3
del rey. 3 E los fills de Getidum
1Par 25,4
Senyor. 4 E los fills de Aman
1Par 25,5
e Hatir e Massot. 5 Tots aquests
1Par 25,7
casa de nostre Senyor Déu [*]. 7 E
1Par 25,9
ab sos germans e ab sos fills, e
1Par 25,10
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,11
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,12
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,13
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,14
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,15
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,16
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,17
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,18
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,19
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,20
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,21
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,22
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,28
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,31
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 26,1
XXVI 1E les partides dels portés
1Par 26,6
son fill, nesqueren fills qui
1Par 26,7
com eren vasalls de host. 7 [*] e
1Par 26,8
e lurs fills e lurs germans tots
1Par 26,31
per ses generacions payroals; e
1Par 26,31 damanats en l’ayn XXXX de David e
1Par 27,22
Azaries, fill de Johatan. Aquests
1Par 7,19
Ysoda e Abiàzer e Amaalà. 19
1Par 24,27
Maalí e Mussí, [*] Jahazies. 27
1Par 11,23
le mà de l’egepcià era le lança a

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

foren nats de Rafà de Get, e caygueren en
foren tots los hòmens de Ysrael dafanents
foren comtats ab ells, e fon asbalaÿt Joab
foren comtats tots los levites hom de XXX
foren per nombra XXXVII M ª. 4 E havien d’
foren Jóad e Sizà e Gedús e Barià; aquests
foren fills de Semeý. 11 Jóad fon lo
foren IIII: Abraam e Ysach e Ebrot e
foren Aaron e Moysès. E fon departit Aaron
foren aparellats en lo trip de Leví. 15 E
foren Gerson e Eliàtzer. 16 E los fills de
foren apellats Asaabuel, e fon cap patró.
foren molts. 18 E los fills de Isabat:
foren [*] Moab e Èder e Gerensot. 24
foren ordonats en capellans Alatzar e
foren atrobats dels fills de Aleatzar més
foren XVI. E dels fills de Ytamar no foren
foren sinó VIII. 5 E partiren-los per
foren Maalí e Héder e Geremot. Aquests són
foren Jacur e Josep e Nathananies e
foren Gadalies e Serí e Ysaÿes e Sabies e
foren Baquies e Mathaties e Uziel e Sabuel
foren fills de Aman, profeta del rey ab
foren lur nombra ab lurs germans qui
foren XII; 10e la terça sort a Jatur e a
foren XII; 11 e la quarta sort axí a
foren XII; 12 e la sinquena sort axí a
foren XII; 13 e la VI ª axí a Baquies e a
foren XII; 14 e la VII ª sort axí an
foren XII; 15 e la VIII ª sort axí a
foren XII; 16 e la VIIII ª sort axí a [*]
foren XII; 17 e la X ª sort axí a Samehí e
foren XII; 18 e la XI ª sort axí a
foren XII; 19 e la XII ª sort axí a Zebies
foren XII; 20 e la XIII ª sort axí a
foren XII; 21 e la XIIII ª sort axí a
foren XII; 22 e la XV ª sort axí a Geremot
foren XII; 23 e la XVI ª sort axí a
foren XII; 29 e la XXII ª sort axí a
foren XII. 26,Tit Capítol XXVI 1E les
foren dels coritans Masabonias, fill de
foren senyors de la casa de lur pare, per
foren Eliüd e Samaquies. 8 [*] e lurs
foren hòmens de host ab poder de servir, e
foren damanats en l’ayn XXXX de David e
foren trobats dels hòmens d’hosts en
foren los prínceps de cascun trip d’
Foren los fills de Zamidà Daham e Sèmsem e
Foren fills de [*] Sóam e Satur e Ibrí. 28
forma de plagador de tela de taler. E
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1Par 28,11 E donà David a Salamó, son fill, la
1Par 28,12
e la casa del cubertís. 12 E la
1Par 28,18
de perfum or esmerat a pes e la
1Par 28,19
m’és estat fet a saber ab tota la
1Par 29,15
axellats axí com nostros pares; e a
1Par 5,25
caps de les cases de lur pare. 25 E
1Par Prol,13 e germana nostra sia corrumpuda e
1Par 1,10
e aquest comensà a esser hom
1Par 19,12 12 E dix Johab a son germà: –Si pus
1Par 21,4
E la paraula del rey era sobra Joab
1Par 7,5
los linatges de Ysachar eren hòmens
1Par 7,7
cap de la casa de lur pare, hòmens
1Par 8,40
E foren los fills de Hulam hòmens
1Par 19,12
yo, tu vina e ajuda’m, e si pus
1Par Prol,9 novella esgleya, justa cosa era que
1Par 9,31
era mayoral [*] ab lealtat que
1Par 2,3
infentà Barsua la cananita. E [*]
1Par 5,7
lurs parentats e lurs generacions,
1Par 6,28
de Samael foren: lo primer nat
1Par 7,9
caps de casa de lur pare [*]
1Par 8,39
Azaell. 39 E [*] Àser, son germà:
1Par 13,11 arque; e morí aquí devant Déu. 11 E
1Par 15,29 E com l’archa [*] de nostre senyor
1Par 18,6
aucís-li XXII M ª hòmens. 6 E
1Par 19,17
se ajustaren ensemps. 17 E açò
1Par 20,1
XX 1 Aprés d’açò, com l’any
1Par 22,8
Déu d’Israel. 7 [*] –[*] 8 E
1Par 21,27
àngel: –Torna lo teu coltell en son
1Par Prol,83 com yo ho esprova en convent dels
1Par 22,3
de les portes dels portals e de les
1Par 11,13
qui era ple d’ordi, e lo poble
1Par 19,18
Aram e combaté’s ab ell. 18 E
1Par 8,5 Habirua e Norman e Choha 5 e Gerà e
1Par 14,1
de Assur, sos misatges a David, e
1Par 22,4
havían aportada a David molta
1Par 22,14
e ferra, sens pes e sens nombra, e
1Par 22,15 són molts mestres sabents de obrar
1Par 22,4
aram sens nombra e sens pes, 4 e
1Par 29,2
aram e ferro a les eynes de ferro e
1Par 29,2
de ferro e fusts a les eynas da
1Par 10,7
tota le host qui era ab ell era en
1Par 5,11
ixent de Galaad. 11 E los fills de
1Par 8,13
feren fogir los habitadors de
1Par 11,32
e Benayà. 32 [*] dels torrents de
1Par 7,13
13 E los fills de Naptalim foren
1Par 6,43
de Sinrà, fill de Semeý, 43 fill de
1Par 2,49 Manasanà, pare de Mabenè e pare de
1Par 12,3
e Joàs, fill de Samayà de
1Par 3,22
e los fills de Samÿas foren Atús e
1Par 8,29
e habitaren en Jerusalem. 29 E en
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forma del palau e de ses casas e de ses
forma de tot ço qui era en sperit ab ell
forma [*] dels xerobins de or e de lurs
forma de les obres.» 20 E dix David a
forma de ombra són nostros dies en la
fornicaren derrera los déus de lurs pares
forsada, tu cuydes que sia nostra voluntat
fort en terra de Agipta. 11 E d’ell
fort és Aram que yo, tu vina e ajuda’m, e
fort, e axí Joab e anà comptar tot Ysrael,
forts de guerra, e eren LXXXVII M ª entre
forts de guerra, e foren ab tot lur
forts de batalla tirant bé d’arcs e
forts són los fills d’Amon que tu, yo t’
fos afermat e nostre scilenci aprovàs.
fos sobra le obra dels crespells. 32 E
fou lo primer nat de Judà, e féu mal en l’
fou lur cap Johel e Zecaries. 8 E Babel,
fou Jasim, e Eluà. 29 E los fills de
fou XX M ª e CC. 10 E los fills de Jadiel
fou son primer nat Hulam, e Gebús fon lo
fou irat David, com nostre Senyor havia
fou venguda entrò a le ciutat de David,
fou subjugat Aram a David e donà-li
fou denunciat a David, e ajustà tot Ysrael
fou passat, en lo temps que los reys ixen
fou sobre mi la paraula de nostre Senyor,
foura. 28 E com viu David que nostre
frares. E ço que yo he enterpetrat Divré
frontices. Tot açò féu aparallar Daviu, e
fugí dels filisteus; 14 [*] e salvà nostre
fugí Aram per Ysrael. E matà David de
Fussem e Enchan. 6 Aquests són los fills
fusta de sedra e mestres [*] per a bestir
fusta de sedra. 5 E adonchs David dix:
fusta e pedra t’he aparallada, e encara
fusta e picapedrés e hòmens savis en
fusts de sedra sens nombra, cor los
fusts a les eynas da fusts e pedres de
fusts e pedres de carboncles e de
fuyta, desempararen las ciutats e fogiren.
Gaad en contra ells en le terra de Basan
Gaad. 14 E Quihó e Sat e Geremot 15 e
Gaas, e Ayel arabita e Esmanot lo bacurmen
Gaasiel e Guhim e Gàtzare e Salum, qui fon
Gàat, fill de Guerson, fill de Lleví. 44 E
Gabaà. E Accà fon filla de Calef. 50 E
Gabaà, e Jassiel e Sàlati, fill de
Gabal e Barzaha e Narias e Safar, qui
Gabaon habitaren atrecí, e la muller del
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1Par 8,29
atrecí, e la muller del senyor de
1Par 9,35
e habitaven en Jerusalem, 35 e en
1Par 12,4 e Jehu de Hanachot. 4 E Samaÿas de
1Par 14,16
dels filisteus e perseguí-la de
1Par 16,39
Senyor en l’altar qui era da
1Par 11,31
[*] 31 e Iray, fill de Ribay, de
1Par 1,9
E los de Chus foren Sabaà e Belnà e
1Par 7,34
de Zómer foren Exir e Rehegà e
1Par 2,2 Dan e Josep e Bengemín e Naptalim,
1Par 5,18
és a saber, los fills de Rubèn e de
1Par 6,80
e lurs axides. 80 E del trip de
1Par 7,21
e Elet. E materen-los hòmens de
1Par 12,8
de Geraam de Gador. 8 Del trip de
1Par 12,14
è. 14 Tots aquests són fills de
1Par 12,37
de part de Jordà, de Rubèn e de
1Par 21,19
19 E puyà David per la paraula de
1Par 26,32
lo trip de Rubèn e sobre lo trip de
1Par 4,4
Serponesermaní. 4 E [*] lo pare de
1Par 5,26
lo trip de Rubèn e lo trip de
1Par 25,9
Josep, fill de Asaf; e la segona a
1Par 25,3
rey. 3 E los fills de Getidum foren
1Par 21,9
follayat. 9 E parlà nostre Senyor a
1Par 21,13
qui·m tramet.” 13 E David dix a
1Par 21,18
E l’àngel de nostre Senyor dix a
1Par 12,4
e Jahazel e Johanan e Josabat de
1Par 4,39
molt. 39 E anaren a la entrada de
1Par 12,7
e Salbadià, fill de Geraam de
1Par 25,4
e Amaanias e Ennam e Eleta e
1Par 7,38
38 E los fills de Góher foren
1Par 9,15
de Merarí, 15 e Bahobatar e Ros e
1Par 9,37
e l’altre, Nadab, 37 e l’altre,
1Par 2,21
Esrom a le filla de Machir, pare de
1Par 2,22
hach XXIII ciutats en le terra de
1Par 2,23
eren del fill de Machir, pare de
1Par 5,9
bestiar los cresqué en la terra de
1Par 5,10
tota la pertida del sol ixent de
1Par 5,14
de Hurí, fill de Jerohe, fill de
1Par 5,16
de lurs pares, 16 e habitaren en
1Par 6,80 del trip de Gad hagueren Romoch, en
1Par 7,14
e encare li infantà Mahir, pare de
1Par 7,17
Badan. E aquests són los fills de
1Par 26,31
dels hòmens d’hosts en Janner
1Par 27,21
trip de Menessè [*]; 21 [*] era en
1Par 9,16
de Abdies, fill de Samaÿas, fill de
1Par 6,76 trip de Nabtalim hagueren Cades, en
1Par 2,46 Massan e Jaguants. E Aram engendrà
1Par 24,17
e la XX ª a Jaquim, 17 e la XXI a
1Par 8,8
primerament Husà e Hayut. 8 E
1Par 6,69
deports [*], 68 [*] 69 e Zalon e
1Par 12,23 són los nombres dels capdals hòmens
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Gabaon havia nom Macacaon, 30 e lo nom de
Gabaon. [*] era apellat Jaheyl, e lo nom
Gabaon, qui era dels XXX vasalls, e sobre
Gabaon entrò a Gatza. 17 E axí la fama de
Gabaon, 40 per santificar holocaust a
Gabeà, dels fills de Bengemín, e Benayà.
Gabtà e Romà e Septacà. E los fills de
Gabuà e Aram. 35 E los fills de Élem, son
Gad e Asser. 3 E los fills de Judà foren
Gad e mig trip de Menesè, e aquests eren
Gad hagueren Romoch, en Galaad, e Manahim
Gad, nats de la terra, cor devallaren a
Gad se apertaven ab David Amassat e
Gad, caps de la host. E de aquests lo pus
Gad e del mig trip de Manassè, portant
Gad, la qual dix per nom de Déu. 20 E
Gad e sobra lo trip mig de Manassè, en
Gadad, e Éther, pare de Cussí; e aquests
Gadad e lo mig trip de Menessè, e menaren
Gadalàs ab sos germans e ab sos fills, e
Gadalies e Serí e Ysaÿes e Sabies e
Gaddi, profeta de David, dient: 10 –Vé e
Gaddi: –[*] Molt més am caura yo en les
Gaddi: –Digues a David que endrés altar a
Gaderà, 5 Elusai e Geremot e Balay e
Gadod entrò lo sol ixent de la vall per
Gador. 8 Del trip de Gad se apertaven ab
Gadulti e Romanati e Jèsser e Jesberasa e
Gafuà e Pispà e Eerà. 39 E los fills de
Gagal e Machaninà, fill de Michà, fill de
Gaguedó, e l’altre, Achió, e l’altra,
Galaad, e pres-le per muller. E ell era
Galaad. 23 E prengueren-le Jassur e
Galaad. 24 E despuxs morí Esrom en
Galaad. 10 En lo temps de Saüll feren
Galaad. 11 E los fills de Gaad en contra
Galaad, fill de Michael, fill de Gisisay,
Galaad e en Bessan e en ses viles e en
Galaad, e Manahim e lurs axides 81 [*].
Galaad. 15 E Masir pres muller germana
Galaad, fills de Machir, fill de Manessè.
Galaad. 32 [*] germans [*] II M ª e DCC
Galaad, Ydó, fill de Zacaries; e del trip
Galal, fill de Gedecum, e Baraquies, fill
Galilea, e Amon e Cariacharim e lurs
Gamsés. 47 E los fills de Jachuan foren
Gamuel, e la XXII ª a Dabies, 18 e la
Garaym engendrà al camp de Moab, quant ne
Gariamon e sos deports. 70 E del mig trip
garnits [*] qui vinguéran a David en
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1Par 12,24
scut e lansa, foren VI M ª e DCCC
1Par 23,6
per partides, ço és a saber:
1Par 23,7
e Càat e Merarí. 7 E los fills de
1Par 6,16
16 E axí foren los fills de [*]:
1Par 14,16
e perseguí-la de Gabaon entrò a
1Par 18,1
los filisteus e humilià’ls e pres
1Par 20,4
4 E aytantost hach batalla en
1Par 7,13 de Naptalim foren Gaasiel e Guhim e
1Par 23,11 segon; e Gehús e Barià no hagueren
1Par 8,39 germà: fou son primer nat Hulam, e
1Par 11,4
ab tot Ysrael en Jerusalem, ço és,
1Par 11,5
5 E digueren los habitadors de
1Par 1,14
fon primer nat, e los eteus 14 e
1Par 11,4
és, Gebús, cor aquí habitaven los
1Par 11,6
6 E dix: –Tot hom qui ferrà lo
1Par 21,15
Senyor estech en la era de Geruau
1Par 21,18 a nostre Senyor en la era de Geruau
1Par 21,28
li havia respost en la era Ernau
1Par 1,31 Dupmà e Massaà e Edab e Temà 31 e
1Par 9,16
de Samaÿas, fill de Galal, fill de
1Par 4,23 23 E los habitadors de Natayim e de
1Par 16,41 qual manà a Ysrael. 41 [*] Eman e
1Par 16,42
és la sua glòria. 42 E Haman e
1Par 16,42
per a cantar a Déu. E los fills de
1Par 23,10
fills de Semeý foren Jóad e Sizà e
1Par 1,36
foren Teniman e Omar e Saffí e
1Par 1,39
E los fills de Loctan foren Heyl e
1Par 1,35
Ysahú [*]. 35 [*] Elifans, Rauell e
1Par 7,10
foren Balaam e los de Balaam fo
1Par 8,10 Joab e Sabià e Messà e Melcan 10 e
1Par 23,11
fon lo primer, e Sizà lo segon; e
1Par 10,1
e caygueren morts en lo munt de
1Par 10,8
qui foren cayguts en lo munt de
1Par 6,71
de l’altre mig trip de Menessè,
1Par 5,15
germà del fill de Abdiel, fill de
1Par 12,13
è 12 e Joanan lo VIII è [*] 13 e
1Par 7,8
e Joàs e Làzer e Elinay e Ambrí e
1Par 13,9 e ab trompes. 9 E vengueren entrò a
1Par 5,1
de son pare, fon donada la primera
1Par 7,9
de Bèquer. 9 E lur perentesch e lur
1Par 9,32
32 E dels fills de Caat, de
1Par 1,29 Ysach e Ysmael. 29 Aquestes són les
1Par 4,2
Humar e Lóat; e açò són les
1Par 5,7
segons lurs parentats e lurs
1Par 7,4
caps. 4 E allí ells foren per lurs
1Par 9,9
9 e lurs germans segons lurs
1Par 9,34
mayorals dels levitans segons lurs
1Par 16,15 segle [*] e açò que ha manat en M ª
1Par 26,31
era del linatge de Hebron per ses
1Par 5,2
e senyor de tots, mas la primera
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garnits e aparallats a host. 25 E dels
Garson e Càat e Merarí. 7 E los fills de
Garson: Laadar e Semeý. 8 E los fills de
Garzon e Caat e Merarí. 17 Aquests són los
Gatza. 17 E axí la fama de David per totes
Gatza e les suas viletes de la mà dels
Gatza ab los filisteus e farí Sabatay de
Gàtzare e Salum, qui fon fill de Balaat.
gayra infants, e feren casa payroal de una
Gebús fon lo segon e Elifàlet lo terç. 40
Gebús, cor aquí habitaven los gebuseus. 5
Gebús a Daviu: –No vingues ací. E pres
gebuseus e amoreus e getzeus, 15 e los
gebuseus. 5 E digueren los habitadors de
gebuzeu primerament sia cap e senyor de la
gebuzeu. 16 E alçà David sos ulls e viu l’
gebuzeu. 19 E puyà David per la paraula de
gebuzeu, sacrificà aquí, 29 car lo
Gecur e Nafís e Quèdema. Aquests foren
Gedecum, e Baraquies, fill de Asuà, fill
Gederà habitaven aquí ab lo rey quant
Gedità e als altres triats, qui eren
Gedità havien ab ells trompes e sembes per
Geditur eren establits al portal. 43 E
Gedús e Barià; aquests IIII foren fills de
Gehecam e Quehenam e Temmià e Amalech. 37
Geheman e Manaà e Lotan, [*] hach nom
Gehús e Johavilam e Corè. 36 E los fills
Gehús e Bengemín e Hud e Canaana e Saran e
Gehús e Saquià e Mirmà. Aquests són fills
Gehús e Barià no hagueren gayra infants, e
Gelboe. 2 E encalsaren los felisteus Saül
Gelboe. 9 E despullaren-los e tolgueren
Gelon, en Baasan, e Estarod e lurs axides.
Gemí, cap dels de la casa de lurs pares,
Gemies [*] e Mecanà lo VIIII è. 14 Tots
Gemiot e Abrà e Anachó e Lamor: tots
Geneniquidem, e Asaà alçà ça mà per pendra
generació als fills [*] de Judà, e axí
generació caps de casa de lur pare [*] fou
generació, éran ordonats los pans per
generacions: Lo primer nat de Ismael hach
generacions dels sarietans. 3 E aquests
generacions, fou lur cap Johel e Zecaries.
generacions de casades de lurs pares
generacions. Éran per tots DCCCC LVI. Tots
generacions éran caps.) E aquests éran
generacions, 16 que ordonà a Aabram, en
generacions payroals; e foren damanats en
genitura anomenada a Josep. 3 Donchs, los
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1Par 11,33
33 E los fills de Geym lo
1Par 16,20
paríets palagrins, 20 anant d’una
1Par 17,21 teu poble d’Israel? No ha nenguna
1Par 17,21
en nobleses e en tamor, per gitar
1Par 29,20
20 E adonchs dix David a tota la
1Par 14,17
donà la sua por per totes les
1Par 16,8
lo seu nom e fets a saber a les
1Par 16,24 la sua salvació. 24 Anunciats a les
1Par 16,31
’s la terra e diguen [*] les
1Par 16,35
ajusta-nos e estorç-nos de les
1Par 18,11
e ab l’aur que portà de totes les
1Par 4,24
foren Nomus e Jamini e Gerip e
1Par 27,13
Moharí lo Natafar, del linatge de
1Par 8,5
4 e Habirua e Norman e Choha 5 e
1Par 12,7
7 e Johelà e Salbadià, fill de
1Par 2,44
E Sèman engendrà Jàcham, pare de
1Par 2,44
Jàcham, pare de Geracham. E
1Par 26,25 17-23 [*] 24 [*] 25 [*] Rahabies, e
1Par 25,4
e Mathaties e Uziel e Sabuel e
1Par 8,27
[*] e Asientí foren fills de
1Par 4,17
17 E los fills de Essorà foren
1Par 12,4
XXX vasalls, e sobre los XXX era
1Par 12,10
lo terç 10 e Masmanà lo quart e
1Par 26,31
del rey. 31 E de Habron era cap
1Par 8,14
de Gaad. 14 E Quihó e Sat e
1Par 12,5
e Josabat de Gaderà, 5 Elusai e
1Par 24,30
de Mussí foren Maalí e Héder e
1Par 25,22
foren XII; 22 e la XV ª sort axí a
1Par 27,19
de Abadia; e del trip de Naptalim,
1Par 4,19
germana de Nàham, pare de Cellà
1Par 23,23
de Mussí foren [*] Moab e Èder e
1Par 2,18
engendrà d’Asubà, sa muller,
1Par 19,5
estats enverguoyits [*]: –[*] en
1Par 23,19
cap patró. 19 E los fills de Ebron:
1Par 4,24
de Simeon foren Nomus e Jamini e
1Par 12,1
ells éran dels vasals valadors de
1Par 1,19
pertida la terra; e lo nom de son
1Par 2,32
Aquilach. 32 E los fills de Udà,
1Par 2,42
engendrà Alisamà. 42 E Calef,
1Par 3,21 Anamies foren Palaties e Ysaÿes son
1Par 4,11 Déu açò que demanà tot. 11 E Calup,
1Par 5,15
fill de Jadó, fill de Bus, 15
1Par 6,39
de Leví, fill de Ysrael. 39 E son
1Par 7,16
mès-li nom Fares; e lo nom de son
1Par 7,35
e Aram. 35 E los fills de Élem, son
1Par 8,39
fills de Azaell. 39 E [*] Àser, son
1Par 11,20
feren los tres vasalls. 20 Haysay,
1Par 11,26
vasalls d’armes éran: Azael,
1Par 11,38 Naharay, fill de Nasbay. 38 E Joel,
1Par 11,45
e Jadiel, fill de Simbrí, e Josà,
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genosita. E Jonathan, fill de Saý, lo
gent en altra [*]. 21 E Déu en altra pobla
gent en la terra que Déu hi sia anat per
gent devant lo teu poble que has rasamut
gent: –Beneÿt sia tostemps lo nom de
gents. 15,Tit Capítol XV 1 E David féu
gents les sues obres. 9 Cantats al Senyor
gents le sua glòria, e a tots los pobles
gents que nostre Senyor ha regnat. 32
gents, per loar lo nom de la tua santadat
gents de Edom e de Moab [*] e dels
Gera e Saül. 25 E Sabín e [*] Mibcèn. 26 E
Gera, e en sa companyia eren XXIIII M
Gerà e Fussem e Enchan. 6 Aquests són los
Geraam de Gador. 8 Del trip de Gad se
Geracham. E Geracham engendrà Semey, 45 e
Geracham engendrà Semey, 45 e lo fill de
Geram d’equest, Sicrí de aquest [*]. 26
Geramot e Amaanias e Ennam e Eleta e
Gerecam. 28 E aquests foren caps de lurs
Gèrech e Mèrod e Ésser e Jalon. E consabé
Geremies e Jahazel e Johanan e Josabat de
Geremies lo quint 11 e Escay lo VI è,
Geremies, qui era del linatge de Hebron
Geremot 15 e Sabadies e Ararat e Àbder. 16
Geremot e Balay e Sefaries lo errapita, 6
Geremot. Aquests són los fills dels
Geremot e a sos fills e a sos germans, e
Geremot, fill de Zariel; 20 e del trip de
gerenita, fo Estemehó, lo mearcharica. 20
Gerensot. 24 Aquests són los fills de Leví
Gerichó. Aquests són fills: Sézer e Sobal
Gerichó entrò que sia brotada vostra
Geries, qui fon cap patró, e Marias, lo
Gerip e Gera e Saül. 25 E Sabín e [*]
geritans, 2 e trahents sagetes ab arch en
germà fon Jacam. 20 E Jacam engendrà
germà de Semehi, foren Gèter e Johenahan.
germà de Jarachmel, fon Mesà son primer
germà, e son fill fon [*] Abdies [*]. 22 E
germà de Suà, qui li engendrà Mahir, qui
germà del fill de Abdiel, fill de Gemí,
germà Ysay estava sobre part dreta. E
germà Sares, e los fills de aquell eren
germà, foren Safahà e Junà e Severus e
germà: fou son primer nat Hulam, e Gebús
germà de Joab, era cap dels altres XXX;
germà de Joab, e Alcanan, fill de son
germà de Natà, e Amibaar, fill de Guerí,
germà de Risí, 46 e Aliel, da Manim, e
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fills d’Amon. 12 E dix Johab a son
Alcanan, fill de Jahir, a Lamí,
-lo Jonathan, fill de Simechà,
e lo fill de Michà, Samir, 25 e lo
lo cap patró en contra son
7 E sobra la part quarta fon Azael,
trobats e la traslació entiga e
e Jarbàs, e lo nom de l’altra
19 E lo fill de la muller de Hodià,
foren Aaron, Moysès e Mariam, lur
de Galaad. 15 E Masir pres muller
e Ysim e Barià, e Sàraha era lur
Jafalet e Zómer e Ethana e Suà, lur
de les concopines, e Tamar era lur
Masuŀlam e Ananies e Salumir, lur
Machir, fill de Manessè. 18 E lur
lo VI, Daviu lo VII è. 16 E les
hach XVI fills e VI filles; e sos
nat. 2 Mas Judà era soberch a sos
príncep del trip de Rubèn. 7 E sos
e Saffar, en Basan. 13 E lurs
44 E los fills de Merarí, lurs
de Merarí, fill de Leví. 48 E lurs
mullers e molts infants. 5 E los
dol molt temps, e vengueren sos
habitaren en Jerusalem de prop lurs
E los fills de Sàram, Israel e sos
Rahuel, fill de Hibinies, 9 e lurs
qui fon fill de Amar. 13 E lurs
e Tob e Talmon e Achiman e lurs
de Abiasab, fill de Corè, e sos
a ponent e a tremuntana. 25 E lurs
e les segetes ab l’arch. Eren dels
M ª. 29 E dels fills de Bengemín,
caps dels CC, e ab ells tots lurs
dies menyant e bavent, cor lurs
bo, trematam e enviem per nostros
e Uriel era lur príncep, e sos
[*] 7 [*] era lur príncep [*] e sos
era príncep Eliel [*] 10 [*] e sos
-vos, e vostros fills e vostros
Emà, fill de Johel [*] 18 e sos
a cantar per mà de Asap e de sos
Senyor, e lexà aquella a Asap e sos
[*] 39 E Sadoch sacerdot e sos
e l’ofici dels fills de Aron, lurs
gitaren sorts en contra de lurs
[*]. 7 E foren lur nombra ab lurs
Asaf; e la segona a Gadalàs ab sos
sort a Jatur e a sos fills e a sos

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

germà: –Si pus fort és Aram que yo, tu
germà de Goliès lo geteu, del qual la sua
germà de David. Aquests foren nats de Rafà
germà de Michà, Jasies, e lo fill de
germà, lo manor. 25,Tit Capítol XXV 1 E
germà de Joal, e Sabadies, son fill, aprés
germana nostra sia corrumpuda e forsada,
germana fon Serponesermaní. 4 E [*] lo
germana de Nàham, pare de Cellà gerenita,
germana. E los fills de Aaron foren Nadab
germana dels huzamitans [*], qui havien
germana. 31 E los fills de Barià foren
germana. 33 E los fills de Laffalet foren
germane. 10 E lo fill de Salamó fon
germane, 20 e Asubà e Thel e Barayies e
germane, le Malquetana, engendrà Ysoda e
germanes foren Sarugà e Abigual. E los
germans no hagueren molts infants e tots
germans e senyor de tots, mas la primera
germans per lur linatge, segons lurs
germans de casa de lur pare eren VII, ço
germans, stigueren a part sinestra. E
germans levitans eren ordonats tots al
germans de tots los linatges de Ysachar
germans per conhortar-lo. 23 E tornà ab
germans e ells ensemps. 33 E Gèter
germans, e foren DC LXXXX. 7 E dels fills
germans segons lurs generacions. Éran per
germans qui eren caps de la casa de lur
germans. E Solomero, lo cap. 18 E entrò
germans de la casa de son pare. E los
germans eren en los corrals per venir a
germans de Saül, e de Bengemín. 3 E lo cap
germans de Saül, foren III M ª hòmens, e
germans. 33 E de Zabulon ixents a la host
germans los ho havien aparellat. 40 E
germans qui són romasos per totes les
germans, C XXV. 6 Dels fills de Merarí e
germans eren C XXX. 8 E dels fills de
germans C XII. 11 E David apellà Sadoch e
germans, e puyats l’arque de nostre
germans [*] e Jacsael e Sanitamot e
germans aquests salms dient: 8 «Confessats
germans per servir aquella, sovenyr de dia
germans capallans ordonats, devant lo
germans, e lo servey de la casa de Déu.
germans, fills de Aaron, devant lo rey
germans qui sabien de cant per cantar a
germans e ab sos fills, e foren XII; 10e
germans, e foren XII; 11 e la quarta sort
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1Par 25,11
axí a Jasser e a sos fills e a sos
1Par 25,12
a Mataties e a sos fills e a sos
1Par 25,13
axí a Baquies e a sos fills e a sos
1Par 25,14
an Agarella e a sos fills e a sos
1Par 25,15
axí a Ysaÿes e a sos fills e a sos
1Par 25,16
axí a [*] e a sos fills e a sos
1Par 25,17
axí a Samehí e a sos fills e a sos
1Par 25,18
a Atzarell e a sos fills e a sos
1Par 25,19
axí a Zebies e a sos fills e a sos
1Par 25,20
axí a Subaell e a sos fills e a sos
1Par 25,21
a Mataties e a sos fills e a sos
1Par 25,22
axí a Geremot e a sos fills e a sos
1Par 25,23
axí a Ananies e a sos fills e a sos
1Par 25,24
a Janaquesa e a sos fills e a sos
1Par 25,25
axí a Ananià e a sos fills e a sos
1Par 25,26
axí a Moŀlati e a sos fills e a sos
1Par 25,27
axí a Altha e a sos fills e a sos
1Par 25,28
axí a Atir e a sos fills e a sos
1Par 25,29
axí a Gidalti e a sos fills e a sos
1Par 25,30
axí a Naziot e a sos fills, e a sos
1Par 25,31
axí a Romamti e a sos fills e a sos
1Par 26,8
8 [*] e lurs fills e lurs
1Par 26,9
9 E los fills de Masalamies ab lurs
1Par 26,11
Zacaries lo quart; tots los fills e
1Par 26,12 dels hòmens e dómeyas de prop lurs
1Par 26,26
de aquest [*]. 26 Salomur e sos
1Par 26,28
era en le mà de Salomir e de sos
1Par 26,30
e los jutges. 30 [*] Sabies e sos
1Par 26,32
d’hosts en Janner Galaad. 32 [*]
1Par 27,18
trip de Judà, Elizeu, fill dells
1Par 28,2
levà’s en peus e dix: –Oiats, mos
1Par 5,17
Johatan, rey de Judà, e en temps de
Par Prol,Inc
lo pròlech primer segons sent
Par Prol,Inc Gerònim. Açò és lo pròlech de sent
1Par 6,27 Elcanà e Safay e Nàar 27 e Haliab e
1Par 6,17
Aquests són los noms dels fills de
1Par 23,15
15 E los fills de Moysès foren
1Par 23,16
e Eliàtzer. 16 E los fills de
1Par 21,15
nostre Senyor estech en la era de
1Par 21,18
altar a nostre Senyor en la era de
1Par 14,3
3 E après David més mullers en
1Par 6,79
de Jahesa [*], 79 e Guedamar e
1Par 12,6
Sefaries lo errapita, 6 e Alcanà e
1Par 29,8
la casa de Déu per mà de Atusel lo
1Par 24,13
e la XII ª a Hupà, 13 e la XIII ª a
1Par 7,28
orient Naharan, e devers ponent
1Par 24,11
la VIII ª a Abià, 11 e la VIIII º a
1Par 20,6
drap. 6 E aprés hach més batalla en
1Par 20,7
Aquests foren nats de Rafà de
1Par 1,17
e Eliud e Aram e Us e Hull e
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germans, e foren XII; 12 e la sinquena
germans, e foren XII; 13 e la VI ª axí a
germans, e foren XII; 14 e la VII ª sort
germans, e foren XII; 15 e la VIII ª sort
germans, e foren XII; 16 e la VIIII ª sort
germans, e foren XII; 17 e la X ª sort axí
germans, e foren XII; 18 e la XI ª sort
germans, e foren XII; 19 e la XII ª sort
germans, e foren XII; 20 e la XIII ª sort
germans, e foren XII; 21 e la XIIII ª sort
germans, e foren XII; 22 e la XV ª sort
germans, e foren XII; 23 e la XVI ª sort
germans, e eren XII; 24 e la XVII ª sort
germans, e eren XII; 25 e la XVIII ª sort
germans, e eren XII; 26 e la XVIIII ª sort
germans, e eren XII; 27 e la XX ª sort axí
germans, e eren XII; 28 e la XXI ª sort
germans, e foren XII; 29 e la XXII ª sort
germans, e eren XII; 30 e la XXIII sort
germans, e eren XII; 31 e la XXIIII sort
germans, e foren XII. 26,Tit Capítol XXVI
germans tots foren hòmens de host ab poder
germans eren hòmens de host, e eren XVIII.
germans de Cussí eren XIII. 12 E aquestes
germans per servir le casa de Déu. 13 E
germans eren sobra los tresors dels
germans. 29 E de Isbat, e de Naamies e de
germans [*], e eren M ª e DCC sobra [*]
germans [*] II M ª e DCC caps patrons, e
germans de David; e del trip de Isachar,
germans e mon poble, yo havia proposat de
Geroboam, rey d’Israel, 18 ço és a saber,
Gerònim. Açò és lo pròlech de sent Gerònim
Gerònim sobre lo libre del Peralipèmeneon,
Gerotan e Elcanà. Aquests foren fills le
Gerson: Lilum e Semeý. 18 E los fills de
Gerson e Eliàtzer. 16 E los fills de
Gerson foren apellats Asaabuel, e fon cap
Geruau gebuzeu. 16 E alçà David sos ulls e
Geruau gebuzeu. 19 E puyà David per la
Gerusalem, e engendrà més fills e filles,
Gesfat e lurs axides. 80 E del trip de Gad
Gesies e Sariel e Jàser e Labusan de
gesimero. 9 E alagrà’s lo poble, per ço
Gesseab, e la XIIII a Bilgà, 14 e la XV ª
Gèsser e ses viletes [*] 29 En le pertida
Gesua, e la X ª a Zacaries, 12 e la XI ª a
Get, e aquí havia un hom de ultra masura
Get, e caygueren en la mà de David e en la
Gèter e Màzeg. 18 E Arsat engendrà Salla,
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1Par 2,32
de Udà, germà de Semehi, foren
1Par 2,32
foren Gèter e Johenahan. E morí
1Par 8,33
lurs germans e ells ensemps. 33 E
1Par 20,5
Jahir, a Lamí, germà de Goliès lo
1Par 27,31
31 E sobra les ovelles era Jahas lo
1Par 11,40
fill de Asaxayà, 40 e Irahaà lo
1Par 25,1
l’ofici de [*] Asap e Aman e de
1Par 25,3
per mà del rey. 3 E los fills de
1Par 25,3
qui eren [*] per mà de lur pare
1Par 25,6
aquests per mà de lur pare, Asaf e
1Par 1,14 los eteus 14 e gebuseus e amoreus e
1Par 2,45 lo fill de Semey fon Mahon, pare de
1Par 6,20
Liluní fon fill de Guerson, e
1Par 11,33
de Solabanta. 33 E los fills de
1Par 4,35
Jossà, fill de Amasià, 35 e Joel e
1Par 25,29
XII; 29 e la XXII ª sort axí a
1Par 10,14
per què nostre Senyor lo ocís, e
1Par 5,14
de Galaad, fill de Michael, fill de
1Par 17,21 teu nom en nobleses e en tamor, per
1Par 12,20
20 E, com hach [*] a Sicialech, se
1Par 24,31
casades peyroals. 31 E encara ells
1Par 25,8 a nostre Senyor CC L e XXXVIII. 8 E
1Par 26,13
per servir le casa de Déu. 13 E
1Par 11,11
era cap dels terratinents; ell
1Par 11,20
Joab, era cap dels altres XXX; ell
1Par 21,12 que·t perseguéscan tos anamichs a
1Par 21,12
tos anamichs a glay o tres dies lo
1Par 16,24
24 Anunciats a les gents le sua
1Par 16,28
és lo seu loch. 28 Donats
1Par 16,28
de pobles, donats a nostre Senyor
1Par 16,29 honor, 29 donats a nostre Senyor la
1Par 16,41
Senyor, car tostemps és la sua
1Par 16,27
nostre Senyor ha fets los cels. 27
1Par 1,6
de Gómer foren Samon e Adifat e
1Par 5,4
E los fills de Joel foren Samayà e
1Par 7,38
Jataran e Vaherà. 38 E los fills de
1Par 29,9
e [*] David se alagrà de gran
1Par 20,5
fill de Jahir, a Lamí, germà de
1Par 1,5
Jàfet. 5 Los fills de Jàfet fóran
1Par 1,6
e Musse e Tiram. 6 E los fills de
1Par 15,18
e Jacsael e Sanitamot e Jachael e
1Par 9,19
eren sobra lo servey de obra
1Par 29,19
lur cor [*]. 19 [*] sencer de
1Par 5,26
Elà e en Tabor e en Arà e en Aran
1Par 12,19
–Ab los nostros caps vendrà en
1Par 19,2
com son pare en son temps me féu
1Par 18,10
pau e que·l saludàs e que li fes
Par Prol,1
Vell Testament. Prol E és tal e ten
1Par 10,3
·l passaguían, dels quals ell hach
1Par 11,14
14 [*] e salvà nostre Senyor de
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Gèter e Johenahan. E morí Gèter sens
Gèter sens infants. 33 E los fills de
Gèter engendrà Sis, e Sis engendrà Saül, e
geteu, del qual la sua lança era axí com
geteu. Tots aquests eren prínceps sobra
getí [*] 41 e Hories lo eteu, e Sabaat,
Getidum, qui profetitzaven ab òrguens e ab
Getidum foren Gadalies e Serí e Ysaÿes e
Getidum, qui profetava ab òrguens per loar
Getidum e Aman, ab lo cantar en la casa de
getzeus, 15 e los eveus e los equiraneus e
Getzur. 46 E Essà, concupina de Caleff,
Gèyat fon fill de aquell, e Simà fon fill
Geym lo genosita. E Jonathan, fill de Saý,
Gezú, fill de Josebrà, fill de Sirayhà,
Gidalti e a sos fills e a sos germans, e
girà lo regna a Daviu, fill de Ysayi.
Gisisay, fill de Jadó, fill de Bus, 15
gitar gent devant lo teu poble que has
gitaren devant ell hòmens de Menessè, ço
gitaren sorts en contra de lurs germans,
gitaren sorts per demanar axí als grans
gitaren sorts axí en lo poch com en lo
gitava son dret sobra CCC hòmens que matà
gitava le sua lança sobra CCC que matàglay o tres dies lo glay de nostre Senyor
glay de nostre Senyor per mortaldat de la
glòria, e a tots los pobles les sues
glòria a nostre Senyor, linatge de pobles,
glòria e honor, 29 donats a nostre Senyor
glòria del seu nom, portats presents e
glòria. 42 E Haman e Gedità havien ab ells
Glòria e balleza és devant ell, santadat e
Goarmà. 7 E los fills de Janan foren Elizà
Gog e Samehí 5 e Michà e Rahagè e Bàal 6 e
Góher foren Gafuà e Pispà e Eerà. 39 E los
goig. 10 E adonchs lo rey David benahí
Goliès lo geteu, del qual la sua lança era
Gómer e Magoy, Naday e Janan e Tubal e
Gómer foren Samon e Adifat e Goarmà. 7 E
Gomir e Aliab e Benaÿas e Mahasias e
gordant †los presents† [*]. 20 E Fineàs,
gordar los teus manaments e los teus
Gossan, e foren catius entrò al die de
gràcia de son senyor Saül. 20 E, com hach
gràcia. E tramès David sos misatgers a
gràcias, com havia ferit Adorròer [*]. E
gran que sens aquest, si algú vol aprovar
gran pahor. 4 E dix Saül a son escuder:
gran salvació lo poble d’Israel. 15 E
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1Par 11,23 [*]. 23 E matà lo agepcià, homa de
1Par 12,22
per ajudar-li entrò que fo ab ten
1Par 12,40
e vi e oli e bous e moltons en
1Par 13,8
juguaven devant nostre Senyor ab
1Par 15,16 e ab trompes e ab sembes per alsar
1Par 16,25
pobles les sues maravellas, 25 cor
1Par 21,3
mon senyor, açò? Ne per què serà
1Par 22,5
David de ço que havia obs son fill
1Par 26,13
sorts axí en lo poch com en lo
1Par 29,1
ell és fadrí tendre e la obra és de
1Par 29,9
Senyor; e [*] David se alagrà de
1Par 29,22
nostre Senyor en aquell dia ab
1Par 29,11
11 A tu, Senyor, ést la
1Par 11,22
Johadà, homa valent d’armes e de
1Par 13,1
e dels sentanàs e ab tots los
1Par 25,8
E gitaren sorts per demanar axí als
1Par 4,40
lurs ovelles, 40 e trobaren pastura
1Par Prol,81 corregide e esmanade, de lenguatge
1Par 7,14
que li infantà le sua concupina, le
1Par 20,4
de Husaray a Sipay, dels fills dels
1Par 10,13
ell peccà contra nostre Senyor, no
1Par 12,29
e encare foren més, sinó que
1Par 22,13 Déu. 13 E adonchs seràs abundant si
1Par 22,12
en regir sobra Ysrael e que
1Par 24,20
de Abraam, Sabuel, e los fills de
1Par 6,79
al desert de Jahesa [*], 79 e
1Par 4,18
la judaycha infentà Jàrech, pare de
1Par 8,7
e foren catius: 7 Nahaman e Axiès e
1Par 11,38
germà de Natà, e Amibaar, fill de
1Par 7,5
de Ysachar eren hòmens forts de
1Par 7,7
casa de lur pare, hòmens forts de
1Par 7,11
qui eren caps de tots hòmens de
1Par 12,36 a host, hi hach hòmens aparellats a
1Par 12,38
aquests eren hòmens d’armes e de
1Par 10,1
10,Tit Capítol X 1 E los fillisteus
1Par 6,1
VI 1 Los fills de Lleví foren
1Par 6,20
lurs perentats Liluní fon fill de
1Par 6,43
de Semeý, 43 fill de Gàat, fill de
1Par 6,71
lurs deports [*]. 71 E los fills de
1Par 8,3
quint. 3 E Beaell hach fills Edat e
1Par 2,17
Amassà, e lo pare de Emassà fon
1Par 7,13
fills de Naptalim foren Gaasiel e
1Par 27,4
companya, e Mohelet era príncep e
1Par 6,44
a part sinestra. E Ethan, fill de
1Par 15,20
cantar, 20 e Zacaries e Asiel e
1Par 9,27
casa de Déu, car sola a ells era la
1Par 29,18
Ysach e de Ysrael, nostros pares,
1Par 23,32
sovent devant nostre Senyor. 32 E
1Par Prol,49
Sapiats que yo he escrit no
1Par Prol,53 «E veuran aquell [*] lo qual ull no
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gran mesura de V colzes, e en le mà de l’
gran host com host de Déu. 23 E aquests
gran multitut, car alagria era en Ysrael.
gran poder e ab cants e ab fitoles e ab
gran veu per a donar alagria. 17 E féran
gran és nostre Senyor, e molt loat, e molt
gran colpa en Irrael? 4 E la paraula del
gran multitud abans que morís. 6 E apellà
gran per casades de lurs pares [*]. 14 E
gran, cor no és de hom lo palau, car de
gran goig. 10 E adonchs lo rey David
gran alagria e feren regnar altra veu
granesa e lo vasellatge e la laor e lo
grans fets, de Cabseel, farí los dos
grans senyors, 2 e dix David a tota la
grans com als pochs, mestres ab escolans.
grassa e bona e la terra era abundada e
grech, e no·n deuria esser tingut per lur
grega; e encare li infantà Mahir, pare de
guaguants, e foren humiliats. 5 E aprés
guardà le paraula de nostre Senyor, per ço
guardaven la casa de Saül. 30 E dels fills
guardes fer les sirmònies e los judicis
guarts le lig de nostre Senyor ton Déu. 13
Gubael, Joaddies. 21 E Rahabies e [*]:
Guedamar e Gesfat e lurs axides. 80 E del
Guedoch, e Èber, pare de Sechó, e
Guera [*] a Manàat. E engendrà primerament
Guerí, 39 e Sàllet lo amonita, e Nafrayà,
guerra, e eren LXXXVII M ª entre tots los
guerra, e foren ab tot lur perentat XXII M
guerra, e foren XVII M ª e CC ixent a host
guerra XXXX M ª. 37 D’equells de part de
guerra e hòmens bé aperellats e ab cor
guerrayaren ab Ysrael, e fogien los hòmens
Guerson, Caat e Metarí. 2 E los fills de
Guerson, e Gèyat fon fill de aquell, e
Guerson, fill de Lleví. 44 E los fills de
Guerson hagueren de l’altre mig trip de
Guetà, Abiüd, 4 e Habirua e Norman e Choha
Guèter ismaelita. 18 Camel, fill de Esrom,
Guhim e Gàtzare e Salum, qui fon fill de
guiador sobra la companya, e eren XXIIII M
Guisí, fill d’Abdí, fill de Mauch, 45 [*]
Gumí e Aliab e Mazia e Banaÿas. Tots
guorda, e tanien les claus fins al matí e
guordaren açò a la tua voluntat, e aytals
guordaven lo ofici del tabernaccla del
ha molt lo libra Del linatge noble de
ha vist ne orella oït, ne és puyat en cor
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1Par Prol,54 de home, aquelles cozes que Déu
1Par 2,29
lo nom de la muller de Abizur, qui
1Par 2,50
lo seu primer nat fon de Efratha e
1Par 3,5
e Nathan e Salamó; aquests IIII
1Par 14,11
e farí-los. E dix: –Esportellat
1Par 16,15
tostemps en lo segle [*] e açò que
1Par 16,26
de les [*] ídoles, e nostre Senyor
1Par 16,31
[*] les gents que nostre Senyor
1Par 17,21
com lo teu poble d’Israel? No
1Par 17,25
bastir-li casa, per açò, Senyor,
1Par 22,11 de nostre Senyor ton Déu, axí com
1Par 28,3
hu he yo aparellat de fer. 3 E Déu
1Par 28,4
4 »E nostre Senyor Déu d’Israel
1Par 28,4
d’Israel enpertostemps, cor Judà
1Par 28,5
de tots mos fills, que molts me n’
1Par 28,9
l’has; e si ell lexas, lexar-t’
1Par 28,10
10 Vet que are nostre Senyor t’
1Par 29,1
mon fill, és u que nostre Senyor
1Par 29,17
E ara lo teu pobla, qui ací és, [*]
1Par 8,4
hach fills Edat e Guetà, Abiüd, 4 e
1Par 17,4
Senyor: Tu no bastiràs casa en què
1Par 5,23
23 E lo mig trip de Manassès
1Par 11,7
Siruià, e fon fet cap e senyor. 7 E
1Par 4,33
qui són a Bàal, açò és, lur
1Par 2,55
E dels linatges dels escrivans, los
1Par 4,23
senyorayaven a Moab [*]. 23 E los
1Par 8,6
de les cases de lurs pares dels
1Par 8,13
foren caps de lurs pares e dels
1Par 8,13
de Agulon. Aquests feren fogir los
1Par 9,2
per lur colpa. 2 Ells habitaren los
1Par 11,5
los gebuseus. 5 E digueren los
1Par 22,18
e donarà en la vostra mà los
1Par 4,41
-los entrò al dia de vuy, e
1Par 4,43 qui eren escampades de Hamalech, e
1Par 5,10
en lurs mans los agaritans e ells
1Par 5,16
dels de la casa de lurs pares, 16 e
1Par 5,22
qui eren morts en la batalla, [*] e
1Par 7,29
e ses viletes, [*] e en aquests
1Par 8,28
foren caps de lurs pares [*] e
1Par 8,29
en Jerusalem. 29 E en Gabaon
1Par 8,32 engendrà Samabaà, e negeix aquests
1Par 9,2
en Babilònia per lur colpa. 2 Ells
1Par 9,3
tots los cativaren. 3 En Jerusalem
1Par 10,7
E vengueren los filisteus e
1Par 4,28
tant com los fills de Judà. 28
1Par 17,5
casa en què habit, 5 cor no he
1Par 5,9
Abó e Balamon, 9 devers sol ixent
1Par 4,23
habitadors de Natayim e de Gederà
1Par 4,40 e posada en pau, cor †en Carmello†
1Par 5,8
de Azama, fill de Johel, aquells
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ha aperallades en aquells qui l’amen», e
ha nom Abial, e infentà-li Aeban e
ha nom Subal, pare de Carihacianim, 51 e
ha de Berzabé, filla de Jamiel. 6 Jabaet,
ha nostre Senyor mos anemichs en le mia mà
ha manat en M ª generacions, 16 que ordonà
ha fets los cels. 27 Glòria e balleza és
ha regnat. 32 Brugesca la mar [*], alegran
ha nenguna gent en la terra que Déu hi sia
ha trobat de pregar devant tu. 26 E ara,
ha perlat per tu nostre Senyor Déu. 12 E
ha a mi dit: “Tu no bastiràs casa en lo
ha elet a mi més que nengú de la casa de
ha alagit per senyor e de la casa de Judà
ha donats, [*] Salamó, mon fill, que siga
ha per tostemps. 10 Vet que are nostre
ha alagit que tu li bestesquas casa al seu
ha alet, ell és fadrí tendre e la obra és
ha vodat ab alagria a tu. 18 Senyor Déu
Habirua e Norman e Choha 5 e Gerà e Fussem
habit, 5 cor no he habitat en casa del dia
habità en la terra de Bessan entrò a
habità Daviu en le devesa, e per ço fon
habitació, que a tots se pertenyia. 34 E
habitadors de Jabés e de Tiraniu [*] e de
habitadors de Natayim e de Gederà
habitadors, e foren catius: 7 Nahaman e
habitadors de Agulon. Aquests feren fogir
habitadors de Gaad. 14 E Quihó e Sat e
habitadors primers e eren en lur heratat e
habitadors de Gebús a Daviu: –No vingues
habitadors de la terra devant nostra
habitaren aquí en loch de ells, cor aquí
habitaren aquí entrò al dia de vuy. 5,Tit
habitaren en lurs tabernacles sobra tota
habitaren en Galaad e en Bessan e en ses
habitaren aquí entrò a le captivitat. 23 E
habitaren los fills de Josep, fill de
habitaren en Jerusalem. 29 E en Gabaon
habitaren atrecí, e la muller del senyor
habitaren en Jerusalem de prop lurs
habitaren los habitadors primers e eren en
habitaren los fills de Judà e los de
habitaren en ellas. 8 E, com vench l’
Habitaren en Barzabe e en Moladà e en
habitat en casa del dia ensà que yo fiu
habitave a la entrada del desert del flum
habitaven aquí ab lo rey quant regnà. 24 E
habitaven entigament. 41 E vengueren
habitaven en Arroer entrò en Abó e
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1Par 9,34
caps.) E aquests éran caps [*] e
1Par 11,4
Jerusalem, ço és, Gebús, cor aquí
1Par Prol,5
segons lo sermó letí los libres
1Par 26,31
Senyor e a servey del rey. 31 E de
1Par 2,52
sobra le miytat de les passades,
1Par 1,29
Lo primer nat de Ismael
1Par 1,39 Heyl e Geheman e Manaà e Lotan, [*]
1Par 2,22 22 E Sagub engendrà Jaÿr, e aquest
1Par 2,26 Rohen e Esomach [*]. 26 E Jarechmel
1Par 2,26
E Jarechmel hach altra muller, qui
1Par 2,27
27 E foren los fills de Honam, que
1Par 2,34
de Jarechmael. 34 E Seran no
1Par 2,48 E una altre concupina de Càaff, que
1Par 3,1
qui nasquéran en Hebron: lo primer
1Par 3,1
lo primer hach nom Emon, lo qual
1Par 3,1
e lo segon Daniel, lo qual
1Par 3,3
3 lo quint fo Jeroboam, lo qual
1Par 3,9
e són VIIII, menys de aquells que
1Par 3,15
15 E los de Josies: son primer nat
1Par 4,5
5 E Assur, senyor de Etecà, e
1Par 4,27
Amuel e Sachur [*]. 27 E Semyí
1Par 7,24
era ab son alberch, 24 e se filla
1Par 8,3
quart, e Rafà lo quint. 3 E Beaell
1Par 8,38
fon fill d’equell. 38 E Asael
1Par 9,36
Maachà, 36 e son fill lo primer nat
1Par 10,3
qui·l passaguían, dels quals ell
1Par 12,20
de son senyor Saül. 20 E, com
1Par 12,36
fills de Asser ixent a host, hi
1Par 16,2
[*] devant Déu. 2 E, com David
1Par 16,37 laor a nostre Senyor». 37 E com ell
1Par 20,4
poble en Jerusalem. 4 E aytantost
1Par 20,6
de taler de drap. 6 E aprés
1Par 23,22
Alaatzar e Sis. 22 E Alaatzar [*]
1Par 24,28
fills de Maalí fon Aleatzar, qui no
1Par 28,2
la host de Jerusalem. 2 E com los
1Par Prol,18
que Alaxandria e Egipte louen
1Par 17,16
ne qui és mon alberch, que tu m’
1Par 22,13
’t e conforte’t, e no·t temes ne
1Par 28,20
’t [*] e fes açò, no·t temes ne
1Par 28,20
derelinquirà ne·t lexarà entrò que
1Par 7,15
lo nom del segon Salfat, lo qual no
1Par 9,44
Halessà, e [*] Hasael. 44 E Assael
1Par 23,17
e fon cap patró. 17 [*] e no
1Par 6,70
70 E del mig trip de Menassè
1Par 6,74
lurs axides. 74 E del trip de Asser
1Par 4,27
fills e VI filles; e sos germans no
1Par 6,61
romasos, del linatge d’equell trip
1Par 6,62
[*] del trip de Menassè; 62 [*]
1Par 6,71
[*]. 71 E los fills de Guerson
1Par 6,72
axides. 72 E del trip de Ysacar
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habitaven en Jerusalem, 35 e en Gabaon.
habitaven los gebuseus. 5 E digueren los
habraychs, cor ço qui una vegada era
Habron era cap Geremies, qui era del
hac fills; 53 e dels linatges [*] fo lo
hach nom Nabaot, e l’altra Quedar e
hach nom Ramnà. 40 E los fills de Saban
hach XXIII ciutats en le terra de Galaad.
hach altra muller, qui hach nom Atharà.
hach nom Atharà. Aquesta fo mare de Honam.
hach de Jarechmel, son primer nat Maas, e
hach fills, sinó filles, e havia un fill
hach nom Micalí, infentà a ell Zàbet e
hach nom Emon, lo qual hach de Avinóham le
hach de Avinóham le ismaelita, e lo segon
hach de Abigal de Carmell, 2 e lo tercer
hach de Achlà, se muller [*]. 4 A aquest
hach de les concopines, e Tamar era lur
hach nom Johatan, lo segon Joatxim, lo
hach dues mullers, Elà [*]. 6 E Neathà li
hach XVI fills e VI filles; e sos germans
hach nom Halazaraalanzar, le qual bastí
hach fills Edat e Guetà, Abiüd, 4 e
hach VI fills qui havien nom axí: Miraquem
hach nom Abdon, [*] e l’altre, Sis, e l’
hach gran pahor. 4 E dix Saül a son
hach [*] a Sicialech, se gitaren devant
hach hòmens aparellats a guerra XXXX M ª.
hach esplagat de sacrificar los holocausts
hach açò dit, ell lexà d’aquí avant l’
hach batalla en Gatza ab los filisteus e
hach més batalla en Get, e aquí havia un
hach fills [*], e preseren los fills de
hach fills. 29 De Sis: los fills de Sis fo
hach ajustats, levà’s en peus e dix:
Hacifiya actor lur [*] los LXX
hages fet venir? 17 E encara açò és estat
hages pahor. 14 Vet que en ma pobretat he
hages pahor, car nostre Senyor Déu és ab
hages complida tota la obra del servey de
hagué sinó filles. 16 E infantà Maachà,
hagué VI fills, qui hagueren nom axí:
hagué més fills. E los fills de Arabies
haguéran los de Caat qui són romasos, Aner
haguéran Masal e Abdon [*], 75 e Lixohe e
hagueren molts infants e tots los linatges
hagueren X ciutats en sort [*] del trip de
hagueren XII ciutats. 63 E los fills de
hagueren de l’altre mig trip de Menessè,
hagueren Jahades e Jadebrot, [*] 73 e
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1Par 6,76
axides. 76 E del trip de Nabtalim
1Par 6,78
devers sol yxent del Jordà,
1Par 6,80
e lurs axides. 80 E del trip de Gad
1Par 7,4
aparentats a host XXXVI M ª, cor
1Par 8,40
arcs e multiplicaren en infants e
1Par 9,44
44 E Assael hagué VI fills, qui
1Par 14,8
e Beelidà e Elfàlet. 8 E, com
1Par 23,11 e Sizà lo segon; e Gehús e Barià no
1Par Prol,84
E ço que yo he enterpetrat Divré
1Par 29,14 com qui som yo ni lo meu pobla que
1Par 7,24
son alberch, 24 e se filla hach nom
1Par 9,43 engendrà Rafayà, e Rafayà engendrà
1Par 6,27
fon fill Elcanà e Safay e Nàar 27 e
1Par 4,43
relíquies qui eren escampades de
1Par 16,42
car tostemps és la sua glòria. 42 E
1Par 6,22
e Sare fill de aquell [*]. 22 [*] e
1Par Prol,67 diu que los LXX enterpatredors no
1Par 11,19 ànima, cor en paril de lur ànima le
1Par 21,17
lo mal. Mas aquestes ovellas, què
1Par 29,16
Déu, tota aquesta multitud qui
1Par 12,3
fill de Esmanet; e Brachà e Jehu de
1Par 28,8
haratets la bona terra e la façats
1Par 28,8
de vostro Senyor Déu, per ço que
1Par 7,28
d’equell [*] 27 [*]. 28 E lurs
1Par 14,10
contre los filisteus, donar-los1Par 17,2
Anathan a David: –Fes tot ço que
1Par 17,17 estat poch en lo teu esguordament:
1Par 17,17
sobra le casa de ton serf de luyn e
1Par 17,19
19 [*] com a tu és vengut a plaer,
1Par 17,21
gitar gent devant lo teu poble que
1Par 17,23 E tu [*]. 23 Senyor, la paraula que
1Par 17,23
[*] perdurablament, e fes axí com
1Par 17,25 esguordament. 25 Cor tu, Déu meu,
1Par 17,27
ton serf aquest bé, 27 cor tu ést e
1Par 17,27
tu, cor tu, Senyor Déu meu, l’
1Par 22,8
nostre Senyor, dient “Molta sanch
1Par 28,3 nom, car hom de batalla ést e sanch
1Par 28,9
E si ell serchas, trobar-l’
1Par 28,21
fer totes aquestes coses, e encare
1Par 9,43
e Rafayà engendrà Halessà, e [*]
1Par 4,13
13 E los fills de Tanaach foren
1Par 25,4
e Jèsser e Jesberasa e Malon e
1Par 4,9
[*] dient: –Li infantà ab dolor,
1Par 22,9
anamichs entorn d’ell, cor Salamó
1Par 22,9
has escampada [*] davant mi. 9 Tu
1Par 13,3
del nostre Déu a nós, car no la
1Par 17,20
és altra Déu sinó tu, tot axí com
1Par 29,14
Cor de tu és tot e de la tua mà
1Par 1,43
en Ysrael: Bele, fill de Ebor, qui
1Par 2,24
E le muller de Esrom, qui
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hagueren Cades, en Galilea, e Amon e
hagueren del trip de Rubèn, Basen, al
hagueren Romoch, en Galaad, e Manahim e
hagueren moltes mullers e molts infants. 5
hagueren néts e foren tots C L. Aquests
hagueren nom axí: Azasiran e Burtú e
hagueren oït los filisteus que David era
hagueren gayra infants, e feren casa
ha-Iannín, ço és, a saber, «les Paraules
hajam tenguda força de vodar axí? Cor de
Halazaraalanzar, le qual bastí Bacharon,
Halessà, e [*] Hasael. 44 E Assael hagué
Haliab e Gerotan e Elcanà. Aquests foren
Hamalech, e habitaren aquí entrò al dia de
Haman e Gedità havien ab ells trompes e
Haminadab [*] e Asur són fills de aquell,
han e [*] l’esgleya ho té en dupte.
han aportada. E no le volch beura. Açò
han fet? Senyor Déu, sia le tua mà sobra
han endressat lur cor a bastir aquesta
Hanachot. 4 E Samaÿas de Gabaon, qui era
haratar a vostres fills aprés de vós
haratets la bona terra e la façats haratar
haretats e lurs possecions foren en
has en mes mans? E dix-li nostre Senyor:
has en ton cor, car nostra Senyor és ab
has parlat sobra le casa de ton serf de
has-ma fet esperador sobra tots los
has feta aquesta nobleza per fer a saber
has rasamut de Agipta. 22 E d’aquí avant
has parlada sobra lo teu serf e sobra lo
has dit. 24 E sia cregut e crescut lo teu
has revalat a la orella de ton serf da
has volguda banayr la casa de ton serf, e
has benaÿt enpertostemps. 18,Tit Capítol
has escampada [*] davant mi. 9 Tu hauràs
has escampada.” 4 »E nostre Senyor Déu d’
has; e si ell lexas, lexar-t’ha per
has tots los prínceps e tot lo poble al
Hasael. 44 E Assael hagué VI fills, qui
Hataniel, foren Erat, e Sinoe [*]. 14
Hatir e Massot. 5 Tots aquests foren fills
haurà nom axí. 10 E cridà Jabés lo Déus de
haurà nom. Pau e repòs donaré a tot Ysrael
hauràs un fill qui serà hom de repòs e
havem raquesta en lo temps de Saül. 4 E
havem oït en les nostres orelles. 21 E qui
havem donat. 15 Cor palagrins som devant
havia nom abans Dinadab. 44 E morí Bele, e
havia nom Abià, enfantà-li Essur, pare
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1Par 2,34
Seran no hach fills, sinó filles, e
1Par 2,34
e havia un fill egipcià, qui
1Par 5,25
dels pobles de la terra, los quals
1Par 8,29
e la muller del senyor de Gabaon
1Par 9,35
Jaheyl, e lo nom de sa muller
1Par 11,10
Ysrael per fer-lo regnar, axí com
1Par 11,24
açò féu Benayà, fill de Joyadà; ell
1Par 13,11 E fou irat David, com nostre Senyor
1Par 13,14 casa de Obedebedom, e tot ço que hy
1Par 14,2 E David conech que nostre Senyor l’
1Par 14,16
16 E féu David axí com li
1Par 15,3
de nostra Senyor en lo loch que li
1Par 16,1
dins lo tabernaccla que David li
1Par 18,8
e Macur, ciutats de Adoràtzer, on
1Par 18,9 E oý Tecuni, rey de Emat, que David
1Par 18,10
saludàs e que li fes gràcias, com
1Par 19,1
de Amon, e regnà son fill, lo qual
1Par 20,2
trobà que pesava un quintar d’or e
1Par 20,6
hach més batalla en Get, e aquí
1Par 20,6
havia un hom de ultra masura qui
1Par 21,28 com viu David que nostre Senyor li
1Par 21,29
de nostre Senyor, que Moysès
1Par 22,5
E aparallà David de ço que
1Par 23,4
al servey da Déu, e [*] jutges hi
1Par 24,19 poder de Aron, lur pare, axí com li
1Par 26,5
VII, e Papulcay lo VIII; cor Déu lo
1Par 28,2 –Oiats, mos germans e mon poble, yo
1Par 29,8
de [*] ferra. 8 E aquell qui
1Par 12,8
aperellats ab lansa e ascut, qui
1Par 14,4
més fills e filles, 4 los quals
1Par 19,6
6 E veren los fills d’Amon que
1Par 22,4
cor los tirienchs e sidonienchs
1Par 23,8
e Semeý. 8 E los fills de Laadar
1Par Prol,3
ferma e pura segons ço que ells
1Par Prol,7
en les orelles dels hòmens e
1Par Prol,37 covenia de tenir ço que una vegada
1Par Prol,58
los apòstols e los avengelistes
1Par 4,41
aquí en loch de ells, cor aquí
1Par 7,15
germana dels huzamitans [*], qui
1Par 8,38
38 E Asael hach VI fills qui
1Par 10,11
de Jabés-de-Galaat tot ço que
1Par 12,38 aquells qui eren romasos de Ysrael
1Par 12,39
e bavent, cor lurs germans los ho
1Par 16,42 la sua glòria. 42 E Haman e Gedità
1Par 18,7
anà. 7 E pres les vergues d’or que
1Par 23,4 e foren per nombra XXXVII M ª. 4 E
1Par 29,9
9 E alagrà’s lo poble, per ço com
1Par 1,40
40 E los fills de Saban foren
1Par 4,32
32 E los pobles foren Hetham e
1Par 11,20
Açò feren los tres vasalls. 20
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havia un fill egipcià, qui havia nom
havia nom Saarchaà. 35 E Saran donà-li
havia destrovits Déus devant ells. 26 E
havia nom Macacaon, 30 e lo nom de son
havia nom Maachà, 36 e son fill lo primer
havia dit nostre Senyor Déu sobra Ysrael.
havia nom del terç vasal. 25E ell era dels
havia mort Asaà, e apellà aquell loch
havia. 14,Tit Capítol XIIII 1 E tramès
havia endressat a esser rey sobra Ysrael,
havia manat nostre Senyor, e farí la host
havia aparellat. 4 E ajustà David los
havia atendat, e sacrificaren holocausts
havia aram [*]. 9 E oý Tecuni, rey de
havia farida e consumada tota la host de
havia ferit Adorròer [*]. E encara li
havia nom Anum [*]. 2 E dix David: –Faré
havia-hy pedres prasioses, e fon sobra
havia un hom de ultra masura qui havia VI
havia VI dits en cascuna mà e VI en cascun
havia respost en la era Ernau gebuzeu,
havia fet en lo desert, e [*] l’holocaust
havia obs son fill gran multitud abans que
havia VI M ª, 5 e porters IIII M ª, [*] 6
havia manat nostre Senyor Déu d’Israel.
havia banaÿt. 6 E a Samaÿas, son fill,
havia proposat de bastir casa de rapòs en
havia pedres precioses donava aquelles als
havían faç de lleó e eren leugers com a
havían nom axí: Sannà e Sabal e Vetan e
havían envergonyits los misatgers de
havían aportada a David molta fusta de
havie-hy per cap Johel, e Secam e Joel,
havien enterpetrat, sertes tu, [*] doctor
havien confirmade le fe de la novella
havien pres, e aprés de les LXX ceŀles,
havien coneguts los LXX entrepatredors
havien pastures a llurs ovelles. 42 E a
havien nom Mahaheyà, e lo nom del segon
havien nom axí: Miraquem e Bruqú e Ismael
havien fet los filisteus a Saül, 12 e
havien en cor de fer regnar David. 39 E
havien aparellat. 40 E encara aquells qui
havien ab ells trompes e sembes per fer
havien los serfs de Adoràtzer e aportaren
havien d’equests XXIIII M ª ordonats al
havien vodat, car ab compliment donaren a
Haylan e Nanat e Ebel e Safí e Onam. E los
Haÿm e Enrinon e Roquen e Essam, V
Haysay, germà de Joab, era cap dels altres
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1Par 8,7
E engendrà primerament Husà e
1Par 4,41
són escrits per nom, en lo temps de
1Par Prol,45
treta e bestida novella, le qual
1Par Prol,49
és per l’apòstol? Sapiats que yo
1Par Prol,84 en convent dels frares. E ço que yo
1Par Prol,93
dels altres són sordes, què n’
1Par 15,12
Senyor Déu de Ysrael allà [*]
1Par 17,5
casa en què habit, 5 cor no
1Par 17,6
e en tabernaccla. 6 Aytant com
1Par 17,7 nostre Senyor Déu de Sabaot: ‘Yo t’
1Par 17,9
d’Israel. 8 [*] 9 E rasinglar-l’
1Par 17,13
·s levarà de sobra ell, axí com l’
1Par 17,14
és estat abans de tu. 14 E fer-l’
1Par 21,8
David a nostro Senyor Déu: –Molt
1Par 21,8
Senyor Déu: –Molt he peccat, com
1Par 21,8
fallonia de ton servent, car molt
1Par 21,17 comtar lo pobla e yo són aquell qui
1Par 21,17
e yo són aquell qui he peccat e
1Par 22,9
serà hom de repòs e reposar-l’
1Par 22,14
pahor. 14 Vet que en ma pobretat
1Par 22,14
e sens nombra, e fusta e pedra t’
1Par 28,2
del peu de nostre Senyor. Ja hu
1Par 28,6
a mi casa e mes claustres, car yo
1Par 29,2
Déu és. 2 E yo ab tot lo meu poder
1Par 29,3 moltes pedres de marbra. 3 E encara
1Par 29,3
en la casa de Déu, cor encara
1Par 29,17
Yo amb la humilitat del meu cor
1Par 29,19
-ho tot e de bastir lo palau que
1Par 2,42
e Abipsí e los de Meresà, pare de
1Par 3,1
los fills de Daviu qui nasquéran en
1Par 3,4
[*]. 4 A aquest li nesqueren VI en
1Par 6,55
de Chaat, e caygué-lus en sort 55
1Par 6,57
le ciutat del reculliment en
1Par 11,1
-se tot lo poble d’Israel en
1Par 11,3
tots los vells de Israel en
1Par 11,3
rey. E feren covinensa ab Daviu en
1Par 12,23
[*] qui vinguéran a David en
1Par 12,38
e ab cor complit, e vengueren en
1Par 26,31
Geremies, qui era del linatge de
1Par 24,30
E los fills de Mussí foren Maalí e
1Par 14,5
Sabal e Vetan e Salamó 5 e Ibear e
1Par 1,3
Enós, 2 Quaynam, Malech, Jàrec, 3
1Par 9,2
habitadors primers e eren en lur
1Par 16,18 terra de Canahan, part de la vostra
1Par 5,23
a Baaltimon e Sanit e lo munt de
1Par 4,32
regnà David. 32 E los pobles foren
1Par 1,39
39 E los fills de Loctan foren
Par Prol,8
axí mateix se determenen e
1Par Prol,25
per Oríginers doctor, lo qual
1Par 2,54
54 E los fills de Samet foren-

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Hayut. 8 E Garaym engendrà al camp de
Hazetxies, rey de Judà, e fariren lurs
he treta de la traslació entiga, mayorment
he escrit no ha molt lo libra Del linatge
he enterpetrat Divré ha-Iannín, ço és, a
he yo a fer?» (ço és a dir, si les orelles
he aperellat loch, 13 cor Déu en la
he habitat en casa del dia ensà que yo fiu
he anat ab Ysrael comaní a tots los jutges
he pres del folch derrera les ovelles que
he e posaré en si matex, e no s’estremirà
he levada en aquell qui és estat abans de
he estar en mon alberch e mon regna
he peccat, com he feta aquesta cosa. Pas
he feta aquesta cosa. Pas ara la fallonia
he follayat. 9 E parlà nostre Senyor a
he peccat e he fet lo mal. Mas aquestes
he fet lo mal. Mas aquestes ovellas, què
he de tots sos anamichs entorn d’ell, cor
he aparellat a nostro Senyor C M ª quintàs
he aparallada, e encara tu hi afagiràs, 15
he yo aparellat de fer. 3 E Déu ha a mi
he elet a ell per fill e yo li saré pare.
he aparellat a la casa de nostre Senyor
he volgut més e en voluntat en la casa de
he tresor de or e d’argent que donaré a
he vodades totes aquestes coses. E ara lo
he endressat. 20 E adonchs dix David a
Hebron. 43 [*] foren Tora e Capúeha e
Hebron: lo primer hach nom Emon, lo qual
Hebron, e regnà aquí VII anys e VI mesos;
Hebron, qui és en l’entrada de Judà, e
Hebron, e en Alumpnà e sos cortills, e
Hebron, dient a Daviu: –Vet que nós som
Hebron al rey. E feren covinensa ab Daviu
Hebron devant nostre Senyor e untaren-lo
Hebron, per fer tornar lo regna de Saül a
Hebron per fer regnar David sobra tot
Hebron per ses generacions payroals; e
Héder e Geremot. Aquests són los fills
Helisua e Elifale 6 e Noga e Nófet e Jasia
Henoch, Matusalem, Làmech, 4 Noè, Sem,
heratat e en lurs ciutats e lurs sacerdots
heratat.” 19 Que dabans éreu de poch
Hermon, e muntiplicaren molt. 24 E los
Hetham e Haÿm e Enrinon e Roquen e Essam,
Heyl e Geheman e Manaà e Lotan, [*] hach
hi són tochades. Adonchs lo Paralipemèneon
hi treballà molt, e tot lo segle combat
hi Laem e lo Nafatemps e Acorobech e Joab
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1Par 11,5
Daviu la devesa de Sion, e féu1Par 12,36
E dels fills de Asser ixent a host,
1Par 12,40 com Isachar e Zabulon e Nabtalim,
1Par 16,32
-se los camps, e tot ço qu·
1Par 17,21 ha nenguna gent en la terra que Déu
1Par 19,8
8 E com David ho sabé, tremès1Par 19,9
ab tota le sua host. 9 E axiren1Par 19,18
carretes e XL M ª pahons, e fo1Par 22,14
pedra t’he aparallada, e encara tu
1Par 23,4
al servey da Déu, e [*] jutges
1Par 9,8
de Safayà, fill de Rahuel, fill de
1Par 10,4
los no circuncisos escarnir-m’
1Par 27,19
Michael; 19 e del trip de Zabulon,
1Par 15,16
dels levitans que fecen star [*] ab
1Par 4,12
Fasseyà e Faynà, qui fon pare de
1Par 27,9
è mes era príncep Hirahà, fill de
1Par 27,9
[*]. 9 Del VI è mes era príncep
1Par 8,17 Addià. 17 E Sabadies e Massulam e
1Par Prol,86
dels reys», per ço és fet que les
1Par Prol,67
no han e [*] l’esgleya
1Par Prol,83 esser tingut per lur anamich com yo
1Par 6,49
e a perdonar sobra Israel, axí com
1Par 9,28
totes les eynes [*], e per comta
1Par 12,17
venguts, lo Déu de vostro pare
1Par 12,39
e bavent, cor lurs germans los
1Par 13,4
E dix tota la universitat: –Façam1Par 14,8
David a batalla e, com David
1Par 15,28
nostre Senyor ab jubilació, faent1Par 19,5
5 E anaren-se’n e denunciaren1Par 19,8
aparallats a batalla. 8 E com David
1Par 20,3
del ferra, e en Magerot. E axí
1Par 21,23
per lenya [*] al sacrifici; tot t’
1Par 21,24 –Axí no és per mi comprat, mas yo
1Par 28,10
seu santuari, e esforce’t e fes1Par 29,19
e las tues custumes, de fer1Par 9,44
e Burtú e Ysmael e Azaricham e
1Par Prol,64
maneran fluvis d’aygua viva.»
1Par 4,19
Marod. 19 E lo fill de la muller de
1Par 5,24
Jeser e Eliel e Sariel e Jeremies e
1Par 21,26
altar a nostra Senyor e puyà aquí
1Par 6,49
perfumaven sobre l’altar de l’
1Par 16,40
era da Gabaon, 40 per santificar
1Par 16,40
nostre Senyor sobra l’altar de l’
1Par 21,23
que yo·t daré los meus bous a fer
1Par 21,26
foch qui davellà del cel e cremà l’
1Par 21,29
havia fet en lo desert, e [*] l’
1Par 22,1
Senyor, e açò sia altar de l’
1Par 16,1
li havia atendat, e sacrificaren
1Par 16,2
hach esplagat de sacrificar los
1Par 21,24
del teu a nostra Senyor e que·ls
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hi ciutat, apellada «ciutat de Daviu». 6 E
hi hach hòmens aparellats a guerra XXXX M
hi aportaven pa amb àzens e ab camells e
hi és. 33 Adonchs cantaran los arbres [*]
hi sia anat per rembra lo seu poble, axí
hi Joab ab tota le sua host. 9 E axirenhi los fills d’Amon e aparellaren-se a
hi mort Sofach, príncep de la host. 19 E
hi afagiràs, 15 e en tu són molts mestres
hi havia VI M ª, 5 e porters IIII M ª, [*]
Hibinies, 9 e lurs germans segons lurs
hien. E l’escuder, per ço com lo temia
Himaàs, fill de Abadia; e del trip de
himnes e ab cants e ab tabals e ab trompes
Hineàs. Aquests són los linatges de
Hiqués, lo racorbà, e en la sua companyia
Hirahà, fill de Hiqués, lo racorbà, e en
Hisquí e Èber 18 e Ysmalar e Jazalies e
històries †nosaltres† e los boscatges dels
ho té en dupte. Donchs tornem als jueus,
ho esprova en convent dels frares. E ço
ho menà Moysès, misatge de Déu. 50 Aquests
ho rabien [*], 29 cor eren stablats sobre
ho vage e us prou. 18 L’esperit vestí
ho havien aparellat. 40 E encara aquells
ho axí com tu dius. Car molt los plagué
ho sabé, axí a ells a l’encontra. 9 E los
ho oir ab [*] tabals e ab òrguens [*]. 29
ho a David. E David tremès los misatges
ho sabé, tremès-hi Joab ab tota le sua
ho féu de totes les altres ciutats dels
ho daré. 24 E dix lo rey David a Eruau:
ho compraré ab planer argent, car yo no
ho. 11 E donà David a Salamó, son fill, la
ho tot e de bastir lo palau que he
Hobedies e Anaan. Aquests foren fills de
Hoch, i és escrit [*] que lo Salvador donà
Hodià, germana de Nàham, pare de Cellà
Hodomnà e Jadiel, qui foren [*] hòmens de
holacausts e sacreficis pasificables. E
holocaust e en sobra l’altar del perfum
holocaust a nostre Senyor sobra l’altar
holocaust contínuhament [*], axí com és
holocaust e les arades per lenya [*] al
holocaust. 27 E dix nostro Senyor a l’
holocaust era en aquell temps en Banià. 30
holocaust de Ysrael. 2 E manà David que
holocausts [*] devant Déu. 2 E, com David
holocausts e los sacrificis pasificables,
holocausts focen dabades. 25 E donà David
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1Par 23,31 nostre Senyor Déu, 31 e de tots los
1Par 1,10 Nimereod, e aquest comensà a esser
1Par 11,6
«ciutat de Daviu». 6 E dix: –Tot
1Par 14,12
aquí lurs déus e David manà que
1Par 16,3
3 e partí a tothom de Ysrael, de l’
1Par 16,21
en altra pobla no sofarí que negun
1Par 20,6
més batalla en Get, e aquí havia un
1Par 22,2
de Ysrael. 2 E manà David que
1Par 22,9
mi. 9 Tu hauràs un fill qui serà
1Par 23,3
3 E foren comtats tots los levites
1Par 23,14 nostre Senyor [*]. 14 E Moysès, l’
1Par 27,32 rey David. 32 E [*] era conseller e
1Par 28,3 no bastiràs casa en lo meu nom, car
1Par 28,21
la casa. E [*] en tota l’obra molt
1Par 29,1
e la obra és de gran, cor no és de
1Par 11,22 venir. 22 E Banayà, fill de Johadà,
1Par 11,23
davallà [*]. 23 E matà lo agepcià,
1Par 21,13
que caura en la mà de l’
1Par 23,27
nombra dels fills de Leví: de
1Par Prol,54
orella oït, ne és puyat en cor de
1Par Prol,7
era enflamat en les orelles dels
1Par 4,22
la casa de Ber. 22 E Joatxim e los
1Par 4,42
e anaren en lo munt de Saÿr d
1Par 5,18
mig trip de Menesè, e aquests eren
1Par 5,18 -se que éran XXXXIIII M ª DCC LX
1Par 5,21
M ª ovelles, e dos mília àzens, e
1Par 5,24
e Hodomnà e Jadiel, qui foren [*]
1Par 7,4
de casades de lurs pares
1Par 7,5
tots los linatges de Ysachar eren
1Par 7,7
foren cap de la casa de lur pare,
1Par 7,11
de Jadiel, qui eren caps de tots
1Par 7,12 a batalla. 12 E a Sufim e Buÿm eren
1Par 7,12 hòmens ciutadans †e homitans†, eren
1Par 7,21
[*] e Àsser e Elet. E materen-los
1Par 7,40
caps de les cases de lurs pares,
1Par 7,40 batalla. E eren per nombre XXVI M ª
1Par 8,40
terç. 40 E foren los fills de Hulam
1Par 9,9
per tots DCCCC LVI. Tots aquests
1Par 10,1
guerrayaren ab Ysrael, e fogien los
1Par 10,7
morts. 7 E, com veren tots los
1Par 10,11 en le casa de Dagon. 11 E oÿren los
1Par 10,12
a Saül, 12 e levaren-se tots los
1Par 11,11
ell gitava son dret sobra CCC
1Par 11,19
que yo bega la sanch d’equests
1Par 11,26 lo David sobra son oÿdor. 26 E los
1Par 12,8
ab David Amassat e Madabat,
1Par 12,8 Amassat e Madabat, hòmens d’armes,
1Par 12,20
a Sicialech, se gitaren devant ell
1Par 12,22
la host. 22 E tots dies venien
1Par 12,23
són los nombres dels capdals
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holocausts de nostre Senyor, los disaptes
hom fort en terra de Agipta. 11 E d’ell
hom qui ferrà lo gebuzeu primerament sia
hom los cremàs, e foren cremats. 13 Encara
hom entrò a le fembra, una pessa de pa a
hom vos nogués e corregí per los reys: 22
hom de ultra masura qui havia VI dits en
hom ajustàs tots los palagrins de la terra
hom de repòs e reposar-l’he de tots sos
hom de XXX anys ensús, e foren per nombra
hom de Déu, e sos fills foren aparellats
hom discret e escrivà; [*] Jahel, fill de
hom de batalla ést e sanch has escampada.”
hom sert e savi per fer totes aquestes
hom lo palau, car de nostre Senyor Déu és.
homa valent d’armes e de grans fets, de
homa de gran mesura de V colzes, e en le
homa. 14 E, adonchs, donà nostre Senyor
homa de XX anys ensús. 28 Lur stament era
home, aquelles cozes que Déu ha
hòmens e havien confirmade le fe de la
hòmens de Concelè e Joàs, Sarap, qui
hòmens a batalla. E Narià e Rafayà e
hòmens portans escuts e lances e trahents
hòmens a host. 19 E feren batalla als
hòmens catius C M ª, 22 menys d’equells
hòmens de nomenada, caps de les cases de
hòmens aparentats a host XXXVI M ª, cor
hòmens forts de guerra, e eren LXXXVII M ª
hòmens forts de guerra, e foren ab tot lur
hòmens de guerra, e foren XVII M ª e CC
hòmens ciutadans †e homitans†, eren hòmens
hòmens del Dayhar. 13 E los fills de
hòmens de Gad, nats de la terra, cor
hòmens triats de batalla, cap dels
hòmens. 8,Tit Capítol VIII 1 E Bengemín
hòmens forts de batalla tirant bé d’arcs
hòmens foren caps de linatges de casa de
hòmens d’Israel per los felisteus e
hòmens d’Israel qui eren en lo pla que
hòmens de Jabés-de-Galaat tot ço que
hòmens de l’host e anaren allà, e
hòmens que matà una vegada. 12 E aprés ell
hòmens, cor yo beuria le lur ànima, cor en
hòmens vasalls d’armes éran: Azael, germà
hòmens d’armes, hòmens de batalla e de
hòmens de batalla e de host, aperellats ab
hòmens de Menessè, ço és, Adamà e Jacebat
hòmens a David per ajudar-li entrò que
hòmens garnits [*] qui vinguéran a David
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1Par 12,29
germans de Saül, foren III M ª
1Par 12,30
XXII M ª e DCCC vasalls de host,
1Par 12,36
de Asser ixent a host, hi hach
1Par 12,37
portant armes de host e de batalla,
1Par 12,38 bons C XX M ª. 38 Tots aquests eren
1Par 12,38 eren hòmens d’armes e de guerra e
1Par 17,17
-ma fet esperador sobra tots los
1Par 18,5
Sabaà, e David aucís-li XXII M ª
1Par 18,12
la vall de la Sal, e baté XVIII M ª
1Par 21,5
nonbra del pobla. E foren tots los
1Par 21,5
d’armes [*] CCCC M ª e LXXXIII
1Par 21,14
e caygueren de Ysrael LXX M ª
1Par 22,15
de obrar fusta e picapedrés e
1Par 24,4
més que dels fills de Ytamar dels
1Par 25,1 sembes e ab veus. Lur nombra, dels
1Par 26,8
fills e lurs germans tots foren
1Par 26,9 de Masalamies ab lurs germans eren
1Par 26,12
partides dels portés dels caps dels
1Par 26,31 XXXX de David e foren trobats dels
1Par 27,1
e cascuna partida era de XXIIII M ª
1Par 27,4 sobra la companya, e eren XXIIII M
1Par 27,5 e en la sua companyia eren XXIIII M
1Par 27,9 en la sua companyia eren XXIIII M ª
1Par 27,10 e en la sua companyia eren XXIIII M
1Par 27,11
e en sa companyia eren XXIIII M
1Par 27,12
e en sa companyia eren XXIIII M
1Par 27,13
e en sa companyia eren XXIIII M
1Par 27,14
e en se companyia eren XXIIII M
1Par 27,15
e en se companyia eren XXIIII M
1Par 7,12
e Buÿm eren hòmens ciutadans †e
1Par 2,3
3 E los fills de Judà foren Er e
1Par 2,26 hach nom Atharà. Aquesta fo mare de
1Par 2,27
de Honam. 27 E foren los fills de
1Par 2,28
e Quer. 28 E foren los fills de
1Par 11,20
e ell era en compte dels tres pus
1Par 16,28
donats a nostre Senyor glòria e
1Par 17,18
anadiràs a David, ton serf, més de
1Par 29,11
e la laor e lo venciment e la
1Par 29,12
tot príncep. 12 E la riquesa e la
1Par 29,25
de tot Ysrael e donà sobra ell
1Par 29,28
e sadoll de dies e de riquesa e de
1Par 11,25
vasal. 25E ell era dels XXX pus
1Par 11,12
era Alatzar, fill de son oncla lo
1Par 7,7
foren Esbon e Urí [*] e Jamarot e
1Par 11,41
40 e Irahaà lo getí [*] 41 e
1Par 4,30
e en Colab 30 e en Batuel e en
1Par 5,18 éran XXXXIIII M ª DCC LX hòmens a
1Par 7,2
isqueren de Tholà, e eren vasals de
1Par 7,4
de lurs pares hòmens aparentats a
1Par 7,11
e foren XVII M ª e CC ixent a
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hòmens, e encare foren més, sinó que
hòmens de fama de casa de lur para. 31 E
hòmens aparellats a guerra XXXX M ª. 37 D’
hòmens bons C XX M ª. 38 Tots aquests eren
hòmens d’armes e de guerra e hòmens bé
hòmens bé aperellats e ab cor complit, e
hòmens, Senyor Déu. 18 Què dirà David? Què
hòmens. 6 E fou subjugat Aram a David e
hòmens. 13 E †en Basaces† en Edom e fo
hòmens de Ysrael dafanents d’armes [*]
hòmens [*]. 6 E Leví e Benyamín no foren
hòmens. 15 E tramès Déu l’àngel en
hòmens savis en obrar, 16 d’argent e aur
hòmens cap patrons [*] de les cases de
hòmens de obra segons lur ofici: 2 Los
hòmens de host ab poder de servir, e eren
hòmens de host, e eren XVIII. 10 E los
hòmens e dómeyas de prop lurs germans per
hòmens d’hosts en Janner Galaad. 32 [*]
hòmens. 2 [*] 3 E era dels fills de Fares,
hòmens. 5 E lo príncep de la host tercera
hòmens. 6 Aquests Baraÿas és lo vasal dels
hòmens. 10 En la companya del VII èn mes
hòmens. 11 En la companyia del VIII èn mes
hòmens. 12 En la companya del VIIII è mes
hòmens. 13 E en la companyia del X èn mes
hòmens. 14 En la companyia del XI mes fon
hòmens. 15 E fon príncep Alday de
hòmens. 16 E aquests qui eren regidors
homitans†, eren hòmens del Dayhar. 13 E
Honam e Salè. Aquests tres li infentà
Honam. 27 E foren los fills de Honam, que
Honam, que hach de Jarechmel, son primer
Honam Samay [*]; foren Nadab e Abissur. 29
hondrats, 21 e aquells dos dels quals fon
honor, 29 donats a nostre Senyor la glòria
honor? Tu, Senyor Déu meu, conexs ton
honor. Cor tot ço qui és en lo cel e en la
honor és en lo teu esguordament, e tu,
honor de regna [*] yamés no fo [*] en
honor. E regnà Salamó son fill en loch
honrats, mas entrò el terç no hy vench, e
Horayta; aquest era dels tres vasals. 13 E
Horí. E foren V, qui foren cap de la casa
Hories lo eteu, e Sabaat, fill de Aquilay;
Horimà e en Sicalahó 31 e en Betmer [*] e
host. 19 E feren batalla als agaritans
host en lo temps de Daviu, e éran XXII M ª
host XXXVI M ª, cor hagueren moltes
host e a batalla. 12 E a Sufim e Buÿm eren
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1Par 7,40
prínceps, ab tot lur linatge de
1Par 9,13
de lur pare foren DCC L vasals de
1Par 10,7
era Saül e sos fills e que tota le
1Par 10,12
levaren-se tots los hòmens de l’
1Par 11,6
primerament sia cap e senyor de la
1Par 11,15
XXX al camp [*] de Adulan, e la
1Par 11,16
16 e Daviu fogí en la davesa, e la
1Par 11,18
18 E aquests tres trencharen le
1Par 12,8
d’armes, hòmens de batalla e de
1Par 12,14
són fills de Gad, caps de la
1Par 12,21 Menessè. 21 E ajudaren [*] sobra la
1Par 12,22
-li entrò que fo ab ten gran
1Par 12,22
entrò que fo ab ten gran host com
1Par 12,24
M ª e DCCC garnits e aparallats a
1Par 12,28
E Sadoch, qui era fadrí vasall de
1Par 12,30 foren XXII M ª e DCCC vasalls de
1Par 12,33
33 E de Zabulon ixents a la
1Par 12,36
36 E dels fills de Asser ixent a
1Par 12,37
trip de Manassè, portant armes de
1Par 14,15
Déu axirà devant tu per farir la
1Par 14,16
manat nostre Senyor, e farí la
1Par 18,9
havia farida e consumada tota la
1Par 18,15
fill de Siruià, era sobra tota la
1Par 19,8
tremès-hi Joab ab tota le sua
1Par 19,16
Jordà, e a Safach, príncep de la
1Par 19,18
fo-hi mort Sofach, príncep de la
1Par 20,1
en lo temps que los reys ixen a
1Par 20,1
Joab ajustà tot lo poder de la
1Par 25,1
E departí David los prínceps de la
1Par 26,6
pare, per ço com eren vasalls de
1Par 26,8 e lurs germans tots foren hòmens de
1Par 26,9
ab lurs germans eren hòmens de
1Par 27,5
M hòmens. 5 E lo príncep de la
1Par 27,34 de Banaÿas, [*]. E lo príncep de la
1Par 28,1
David tots los prínceps de la
1Par 28,1
escuders e tots los vasalls de la
1Par 26,26
sentanars, e los prínceps de les
1Par 26,31
e foren trobats dels hòmens d’
1Par 11,44
lo estareu, e Samasihoel, fill de
1Par 9,4
cativaren-los tots. 4 E fforen e
1Par 10,4
per ço com lo temia molt, no
1Par 28,2
del peu de nostre Senyor. Ja
1Par 7,10 los de Balaam fo Gehús e Bengemín e
1Par 7,39
e Pispà e Eerà. 39 E los fills de
1Par 7,16
Sares, e los fills de aquell eren
1Par 7,17
Hulam e Ràquem. 17 E los fills de
1Par 8,39 Àser, son germà: fou son primer nat
1Par 8,40
lo terç. 40 E foren los fills de
1Par 1,17
e Arfazat e Eliud e Aram e Us e
1Par 4,2
engendrà Jóhat, e Jóhat engendrà
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host e batalla. E eren per nombre XXVI M ª
host e en lo servey de la obra de la casa
host qui era ab ell era en fuyta,
host e anaren allà, e portaren-se lo
host. E puyà primerament Joab, fill de
host dels filisteus era atendada en lo pla
host dels filisteus se cuytà e vench en
host dels filisteus e portaren aygua del
host, aperellats ab lansa e ascut, qui
host. E de aquests lo pus poch és senyor
host. 22 E tots dies venien hòmens a David
host com host de Déu. 23 E aquests són los
host de Déu. 23 E aquests són los nombres
host. 25 E dels fills de Simeon vasalls de
host ab le casa de son pare, qui era
host, hòmens de fama de casa de lur para.
host armats a batalla foren L M ª. Aquests
host, hi hach hòmens aparellats a guerra
host e de batalla, hòmens bons C XX M ª.
host dels filisteus. 16 E féu David axí
host dels filisteus e perseguí-la de
host de Adorròer, rey de Sabaà; 10 tremès
host. E Josafat, fill de Eliüd, [*]
host. 9 E axiren-hi los fills d’Amon e
host de Adoàsser, aquests se ajustaren
host. 19 E vaeren los serfs de Adorrózer
host, Joab ajustà tot lo poder de la host
host e anà e destroví tota la terra dels
host l’ofici de [*] Asap e Aman e de
host. 7 [*] e foren Eliüd e Samaquies. 8
host ab poder de servir, e eren LXII. 9 E
host, e eren XVIII. 10 E los fills de
host tercera del terç mes era Baraÿas,
host del rey era Johab. 28,Tit Capítol
host e los duchs dels trips, los primers
host de Jerusalem. 2 E com los hach
hosts, 27 de les batallas e de les
hosts en Janner Galaad. 32 [*] germans [*]
Hothan lo arrorita, 45 e Jadiel, fill de
Hoyí, fill de Amiüd, fill de Ambrí, fill
hu volch fer. E pres Saül le sua espaza e
hu he yo aparellat de fer. 3 E Déu ha a mi
Hud e Canaana e Saran e Arsís e Ysera: 11
Hulà foren Araà e Amniel e Raciès. 40 Tots
Hulam e Ràquem. 17 E los fills de Hulam,
Hulam, Badan. E aquests són los fills de
Hulam, e Gebús fon lo segon e Elifàlet lo
Hulam hòmens forts de batalla tirant bé d’
Hull e Gèter e Màzeg. 18 E Arsat engendrà
Humar e Lóat; e açò són les generacions
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1Par 18,1
açò farí David los filisteus e
1Par 17,10
sobra lo meu poble d’Israel. E
1Par 20,4
dels fills dels guaguants, e foren
1Par 29,17
e dels teus alets. Yo amb la
1Par 6,18 és, foren Enbatim e Ysach e Abron e
1Par 24,12
a Eliazip, a Zepxim, e la XII ª a
1Par 2,19
Effetar per muller e enfentà-li
1Par 2,50
los fills de Caleff. Fill de
1Par 4,1
Judà foren Fares e Esram e Carmí e
1Par 4,4
Cussí; e aquests dos foren fills de
1Par 14,1
14,Tit Capítol XIIII 1 E tramès
1Par 2,20
-li Hur. 20 E [*] engendrà-li
1Par 2,20
Hur. 20 E [*] engendrà-li Hurí, e
1Par 5,14
són los fills de Abial e fills de
1Par 6,24
Corè†, 24 e Càad fill de aquell, e
1Par 1,42
Jectan. E los fills de Dissan foren
1Par 11,35
34 [*] 35 e Alifal, fill de
1Par 8,7
a Manàat. E engendrà primerament
1Par 6,29
fill, e Semeý fon fill de aquell, e
1Par 1,21
e Sarmanè e Sare 21 e Adoram e
1Par 20,4
ab los filisteus e farí Sabatay de
1Par 28,7
e los meus juýs axí com fa
1Par 7,15 15 E Masir pres muller germana dels
1Par 7,2
quatre. 2 E los fills de Tolà foren
1Par 7,3
XXII M ª e DC. 3 E los fills de
1Par 9,8
fill de Jerocham; e Elà, fill de
1Par 8,8
al camp de Moab, quant ne tramatia
1Par Prol,29
ço és a saber, que la un no
1Par 11,25
pus honrats, mas entrò el terç no
1Par 13,14 la casa de Obedebedom, e tot ço que
1Par 14,11
E puyaren en Baylfarazim, e anà1Par 19,3 tramet aconortadors? Sàpies que no
1Par 20,2
pesava un quintar d’or e havia1Par 22,5
les terres, per la qual cosa yo lo
1Par 23,8
8 E los fills de Laadar havie1Par Prol,64
fluvis d’aygua viva.» Hoch,
1Par 19,6 adonchs Anum, rey da Amon, tramès,
1Par 14,5 Sannà e Sabal e Vetan e Salamó 5 e
1Par 24,27
Foren fills de [*] Sóam e Satur e
1Par 16,26
sobra tots los déus 26 de les [*]
1Par 6,24
de aquell, e Uïas fill de aquell, e
1Par 3,Tit
pare de Bechracep. 3,Tit Capítol
1Par Prol,27
Orígines no ten solament [*] de
1Par 3,5
e Sabab e Nathan e Salamó; aquests
1Par 4,Tit Nahan, qui foren VII. 4,Tit Capítol
1Par 9,24 (ço és, Abdomnes e Ananies), 24 e a
1Par 23,10
e Sizà e Gedús e Barià; aquests
1Par 23,12
part. 12 E los fills de Cahat foren
1Par 23,5
jutges hi havia VI M ª, 5 e porters
1Par 12,27
dels fills de Leví foren [*] 27 [*]
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humilià’ls e pres Gatza e les suas
humiliaré tots los teus anamichs, e encara
humiliats. 5 E aprés [*] moltes batalles
humilitat del meu cor he vodades totes
Huniel. 19 E los fills de Merarí foren
Hupà, 13 e la XIII ª a Gesseab, e la XIIII
Hur. 20 E [*] engendrà-li Hurí, e Hurí
Hur, lo seu primer nat fon de Efratha e ha
Hur e Sobal. 2 E [*] lo fill de Sobal
Hur, primerament nat d’Efrata e pare de
Huram, rey de Assur, sos misatges a David,
Hurí, e Hurí engendrà Bessales. 21 E
Hurí engendrà Bessales. 21 E despuxs vench
Hurí, fill de Jerohe, fill de Galaad, fill
Huriel fill de aquell, e Uïas fill de
Hus e Eram. 43 E aquests són los reys qui
Hus, 36 Afer lo macarita e Achia lo
Husà e Hayut. 8 E Garaym engendrà al camp
Husaà, de aquell, 30 e Simehà de aquell, e
Husal e Diquelà 22 e Ebal e Abimael [*] 23
Husaray a Sipay, dels fills dels
huy.” 8 »E ara, en presència de tot Ysrael
huzamitans [*], qui havien nom Mahaheyà, e
Huzí e Rafay e Jariel e Jahamay e Japsan e
Huzí foren Jazaraÿas, e los de Jazaraÿas
Huzí, fill de Mercrí; e Masuŀlan, fill de
Huzim e Baraàs, ses mullers. 9 E infantà
hy consentí e los altres aytentost
hy vench, e mès-lo David sobra son
hy havia. 14,Tit Capítol XIIII 1 E tramès
hy David e farí-los. E dix: –Esportellat
hy són venguts per açò, sinó per aspiar e
hy pedres prasioses, e fon sobra lo cap de
hy aparallaré. E aparallà David de ço que
hy per cap Johel, e Secam e Joel, qui eren
i és escrit [*] que lo Salvador donà
i els fills de Amon, letres e bé M
Ibear e Helisua e Elifale 6 e Noga e Nófet
Ibrí. 28 E los fills de Maalí fon
ídoles, e nostre Senyor ha fets los cels.
Idul fill de aquell. 25 E los fills de
III 1 Aquests són los fills de Daviu qui
IIII translacions demostrant per lo
IIII ha de Berzabé, filla de Jamiel. 6
IIII 1 E los fills de Judà foren Fares e
IIII vents eren les portes, a llevant e a
IIII foren fills de Semeý. 11 Jóad fon lo
IIII: Abraam e Ysach e Ebrot e Usiel. 13 E
IIII M ª, [*] 6 e David partí los levites
III M ª e DCC. 28 E Sadoch, qui era fadrí
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1Par 12,29 Bengemín, germans de Saül, foren
1Par 12,28
casa de son pare, qui era príncep,
1Par 26,32
Janner Galaad. 32 [*] germans [*]
1Par 9,4
de Amiüd, fill de Ambrí, fill de
1Par 2,17
e Joab e Azael [*]. 17 E Abigual
1Par 2,46
46 E Essà, concupina de Caleff,
1Par 4,9
Arum. 9 Fon Jabés [*] dient: –Li
1Par 7,14
de Menessè foren Asariel, que li
1Par 7,14
concupina, le grega; e encare li
1Par 7,16
lo qual no hagué sinó filles. 16 E
1Par 8,9
Huzim e Baraàs, ses mullers. 9 E
1Par 2,30
Sàled, Epahim. E morí Sàled sens
1Par 2,32
e Johenahan. E morí Gèter sens
1Par 4,27
e sos germans no hagueren molts
1Par 7,4
cor hagueren moltes mullers e molts
1Par 8,40
bé d’arcs e multiplicaren en
1Par 9,23
en lur lealtat, 23 e [*] lurs
1Par 10,2
encalsaren los felisteus Saül e sos
1Par 23,11 e Gehús e Barià no hagueren gayra
1Par 23,13
a sacrificar al santuari, ell e sos
1Par 24,2
e Abiüd devant lur pare, menys d’
1Par 2,3
Er e Honam e Salè. Aquests tres li
1Par 2,9
9 E los fills de Esrom que li
1Par 2,21
E ell era de adat de LX anys, e
1Par 2,29
de Abizur, qui ha nom Abial, e
1Par 2,35
donà-li se filla per muller, e
1Par 2,48
de Càaff, que hach nom Micalí,
1Par 4,18
18 E ssa muller la judaycha
1Par 2,4
Déu, e Déu aucís-lo. 4 E Tamar li
1Par 13,10
allenegà e moch-se. 10 Per açò le
1Par 27,24
e no esplagà, cor entratant fo
1Par 11,40
de Joyà, fill de Asaxayà, 40 e
1Par 13,11
e morí aquí devant Déu. 11 E fou
1Par 11,31
30 e Maraay nathofarita, [*] 31 e
1Par 21,3
açò? Ne per què serà gran colpa en
1Par 23,18
foren molts. 18 E los fills de
1Par 7,1
7,Tit Capítol VII 1 E los fills de
1Par 12,40
aquells qui eren prop, axí com
1Par 27,18
germans de David; e del trip de
1Par 18,12 e dels filisteus e de Amalech. 12 E
1Par 19,11
11 e l’altra pobla donà a mà d’
1Par 26,29 Salomir e de sos germans. 29 E de
1Par 4,20
Benanan e Tilon. E los fills de [*]
1Par 1,29
les generacions: Lo primer nat de
1Par 1,31
e Quèdema. Aquests foren fills de
1Par 8,38 havien nom axí: Miraquem e Bruqú e
1Par 2,17
e lo pare de Emassà fon Guèter
1Par 3,1
Emon, lo qual hach de Avinóham le
1Par 1,11
en terra de Agipta. 11 E d’ell
1Par 1,33
Saba e Dedà. 33 [*] Tots aquests
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III M ª hòmens, e encare foren més, sinó
II M ª. 29 E dels fills de Bengemín,
II M ª e DCC caps patrons, e lo rey David
Imbrí, fill de Boní, e dels fills de Fares
infantà Amassà, e lo pare de Emassà fon
infantà Aram e Massan e Jaguants. E Aram
infantà ab dolor, haurà nom axí. 10 E
infantà le sua concupina, le grega; e
infantà Mahir, pare de Galaad. 15 E Masir
infantà Maachà, muller de Matxir, fill e
infantà Nimo, se muller, Joab e Sabià e
infants. 31 E los fills d’Epahim foren
infants. 33 E los fills de Johenathan
infants e tots los linatges no cresqueren
infants. 5 E los germans de tots los
infants e hagueren néts e foren tots C L.
infants sobre les portes de la casa de Déu
infants. E adonchs los filisteus feriren
infants, e feren casa payroal de una part.
infants per a perfumar devant nostre
infants, e adonchs foren ordonats en
infentà Barsua la cananita. E [*] fou lo
infentà Nasaracamel foren Rama e Calubay.
infentà Sagub. 22 E Sagub engendrà Jaÿr, e
infentà-li Aeban e Molid. 30 E los fills
infentà Aray Estayi. 36 E Estay engendrà
infentà a ell Zàbet e Tiranó, 49 lo qual
infentà Jàrech, pare de Guedoch, e Èber,
inffantà Fares e Àram. E foren los fills
ira de nostre Senyor vench contra Asaà e
ira de nostre Senyor contra Ysrael e no
Irahaà lo getí [*] 41 e Hories lo eteu, e
irat David, com nostre Senyor havia mort
Iray, fill de Ribay, de Gabeà, dels fills
Irrael? 4 E la paraula del rey era sobra
Isabat: Salomich, qui fon cap patró. 19 E
Isacar foren Tolà e Jonà e Jassip e
Isachar e Zabulon e Nabtalim, hi aportaven
Isachar, Abrí, fill de Michael; 19 e del
Isay, fill de Siruià, farí Edom en la vall
Isay contra los fills d’Amon. 12 E dix
Isbat, e de Naamies e de sos fills, a la
Iscoat e Benzalida. 21 E los fills de
Ismael hach nom Nabaot, e l’altra Quedar
Ismael. 32 E los fills que engendrà
Ismael e Ysaries e Abadies e Amon. Tots
ismaelita. 18 Camel, fill de Esrom,
ismaelita, e lo segon Daniel, lo qual hach
isqueren los luhotrans e los nemitans [*]
isqueren de Caturà, concupina de Abraam.
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1Par 7,2
las casades de lurs pares e aquells
1Par 8,40
néts e foren tots C L. Aquests
1Par 2,1 qual mudà lo nom nostro Senyor Déu
1Par 5,17
e en temps de Geroboam, rey d’
1Par 6,49
del santuari e a perdonar sobra
1Par 9,1
caps. 9,Tit Capítol VIIII º 1 E tot
1Par 9,1
és escrit en lo libre dels reys d’
1Par 9,6
nat [*]. 6 E los fills de Sàram,
1Par 10,1
ab Ysrael, e fogien los hòmens d’
1Par 10,7
7 E, com veren tots los hòmens d’
1Par 11,1
1E ajustaren-se tot lo poble d’
1Par 11,2
“Tu seràs pastor del meu poble d’
1Par 11,3
3 E vengueren tots los vells de
1Par 11,3
Senyor e untaren-lo rey sobra d’
1Par 11,14 Senyor de gran salvació lo poble d’
1Par 13,2
són romasos per totes les terres de
1Par 13,5
5 E ajustà David tot lo poble d’
1Par 14,2
en alt son regna per lo poble d’
1Par 15,3
David tota la universitat de
1Par 15,14
l’arque de nostro Senyor Déu d’
1Par 15,25 archa. 25 E David e los pròmens d’
1Par 16,36
36 Benaÿts nostre Senyor Déu d’
1Par 17,7
sies senyor sobra lo meu pobla d’
1Par 17,10 comaní jutges sobra lo meu poble d’
1Par 17,21
E qui és aytal com lo teu poble d’
1Par 17,22
avant prenguist lo teu poble d’
1Par 17,24 Senyor Déu Sabaot, Déu és stat d’
1Par 21,12 de nostre Senyor en lo termanat de
1Par 22,2
tots los palagrins de la terra d’
1Par 22,6
la casa de nostre Senyor Déu d’
1Par 24,19 li havia manat nostre Senyor Déu d’
1Par 27,22
los prínceps de cascun trip d’
1Par 28,4
4 »E nostre Senyor Déu d’
1Par 28,4
pare per esser rey sobra la casa d’
1Par 29,10
–Beneÿt sies tu, Senyor, Déu d’
1Par 29,21
abauratge, e sacrificis molt a tot
1Par 24,6
e altra d’açò que pertenyia a
1Par 9,27
los tresors de la casa de Déu, 27 e
1Par 20,1
passat, en lo temps que los reys
1Par 4,39
a la entrada de Gadod entrò lo sol
1Par 5,9
en Abó e Balamon, 9 devers sol
1Par 5,10
sobra tota la pertida del sol
1Par 7,11
de guerra, e foren XVII M ª e CC
1Par 12,36 XXVII M ª. 36 E dels fills de Asser
1Par 26,14
14 E caygué la sort primera a sol
1Par 12,33 tots lurs germans. 33 E de Zabulon
1Par 28,2
scambell del peu de nostre Senyor.
1Par 1,23
e Abimael [*] 23 e Efir e Evilà e
1Par 3,6
ha de Berzabé, filla de Jamiel. 6
1Par 1,23
E tots aquests foren fills de
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isqueren de Tholà, e eren vasals de host
isqueren dels fills de Bengemín e foren
Israel. Aquests foren fills de Jacob:
Israel, 18 ço és a saber, los fills de
Israel, axí com ho menà Moysès, misatge de
Israel fon entre si aperentat axí com és
Israel e de Judà, e fóran cativats en
Israel e sos germans, e foren DC LXXXX. 7
Israel per los felisteus e caygueren morts
Israel qui eren en lo pla que mort era
Israel en Hebron, dient a Daviu: –Vet que
Israel e tu·n seràs senyor.” 3 E
Israel en Hebron al rey. E feren covinensa
Israel, segons le paraula de nostre
Israel. 15 E devallaren tres dels XXX al
Israel, e ab ells sien tots los sacerdots
Israel, de Sicoch [*] entrò a le entrada
Israel. 3 E après David més mullers en
Israel en Jerusalem per fer puyar l’arque
Israel, 15 e aportaren los dels levitans
Israel e los prínceps dels millenars
Israel del segla dels setgles
Israel. 8 [*] 9 E rasinglar-l’he e
Israel. E humiliaré tots los teus
Israel? No ha nenguna gent en la terra que
Israel per asser poble teu enpertostemps.
Israel”, e la casa de David, ton serf, sia
Israel. Ara, donques, digues què respondré
Israel, qui focen picapedrés, qui picacen
Israel. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre mi la
Israel. 20 E los fills de Leví, los
Israel. 23 E David no féu comptar lo trip
Israel ha elet a mi més que nengú de la
Israel enpertostemps, cor Judà ha alagit
Israel, nostro [*] en tostemps e
Israel. 22 E menyaren e bagueren devant
Itamar e aquestes coses pertenyens als
ixen entorn de la casa de Déu, car sola a
ixen a host, Joab ajustà tot lo poder de
ixent de la vall per sercar pasture a lurs
ixent habitave a la entrada del desert del
ixent de Galaad. 11 E los fills de Gaad en
ixent a host e a batalla. 12 E a Sufim e
ixent a host, hi hach hòmens aparellats a
ixent a Ysaÿes [*] qui fon fill de aquests
ixents a la host armats a batalla foren L
Ja hu he yo aparellat de fer. 3 E Déu ha a
Jabab. E tots aquests foren fills de
Jabaet, Elisamà, 7 Elifòlet e Noga e Nàfeg
Jabal. 24 E los fills de Sàlef foren Sem,
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1Par 9,8
fill de Addayà, fill de Samià; 8 e
1Par 1,32 de Abraam, fon lo primer Jambrà, e
1Par 2,55
dels escrivans, los habitadors de
1Par 4,9
de Ariel, fill de Arum. 9 Fon
1Par 4,10
ab dolor, haurà nom axí. 10 E cridà
1Par 10,12
fills, e portaren-los-se’n en
1Par 10,11 de Dagon. 11 E oÿren los hòmens de
1Par 11,11 Senyor Déu sobra Ysrael. 11 [*] E
1Par 1,19
la terra; e lo nom de son germà fon
1Par 1,20 lo nom de son germà fon Jacam. 20 E
1Par 26,3
Janiel lo quart, 3 Elom lo V è,
1Par 12,20 hòmens de Menessè, ço és, Adamà e
1Par 15,18 germans [*] e Jacsael e Sanitamot e
1Par 2,44
e Sèman. 44 E Sèman engendrà
1Par 2,41
[*] Ceŀlum, 41 e Celum engendrà
1Par 2,41
41 e Celum engendrà Jachmaà, e
1Par 2,47
engendrà Gamsés. 47 E los fills de
1Par 24,21
Joaddies. 21 E Rahabies e [*]:
1Par 2,1
[*] 1 Aquests foren fills de Ysrael
1Par 2,1
Déu Israel. Aquests foren fills de
1Par 16,13
de Aabram, sos serfs, fills de
1Par 16,17
[*]. 17 E féu-lo estar ab
1Par 3,18 18 e Malqueran e Padies e Sanasar e
1Par 15,18 de Johel [*] 18 e sos germans [*] e
1Par 25,2
ofici: 2 Los fills de Asaf foren
1Par 1,32
e Medan [*] e Bisbach e Sua. E
1Par 6,72
trip de Ysacar hagueren Jahades e
1Par 24,7
sort a Joraïp, e la segona a
1Par 5,24
e Sariel e Jeremies e Hodomnà e
1Par 7,6
de Bengemín foren Bele e Bèquer e
1Par 7,10
fou XX M ª e CC. 10 E los fills de
1Par 7,11
11 tots aquests foren fills de
1Par 11,45
fill de Hothan lo arrorita, 45 e
1Par 5,14
Michael, fill de Gisisay, fill de
1Par 8,31
e l’altra Bàal e aprés Nap 31 e
1Par 15,21 e Elifeu e Macamas e Obededom e
1Par 5,12
era lur cap Saphan, e era lo segon
1Par 7,32
de Bercayt. 32 E Èber engendrà
1Par 1,4 Matusalem, Làmech, 4 Noè, Sem, Cam,
1Par 1,5
Sem, Cam, Jàfet. 5 Los fills de
1Par 3,7
7 Elifòlet e Noga e Nàfeg e
1Par 2,46 de Caleff, infantà Aram e Massan e
1Par 4,36
fill de Asiel, 36 e Obenay e
1Par 6,72
72 E del trip de Ysacar hagueren
1Par 23,19
lo segon, e Johazies, lo terç, e
1Par 7,2
Tolà foren Huzí e Rafay e Jariel e
1Par 27,31
31 E sobra les ovelles era
1Par 12,4
e sobre los XXX era Geremies e
1Par 11,46
e Simà mohabita e Alial e Obet e
1Par 24,23
primer nat, e Amaries, lo segon, e
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Jabanies, fill de Jerocham; e Elà, fill de
Jabes e Medan [*] e Bisbach e Sua. E
Jabés e de Tiraniu [*] e de Sumatiu.
Jabés [*] dient: –Li infantà ab dolor,
Jabés lo Déus de Ysrael: –Si tu, Senyor,
Jabés, [*] e dejunaren VII jorns. 13 E
Jabés-de-Galaat tot ço que havien fet los
Jabuzan, fill de Aquivion, aquest era cap
Jacam. 20 E Jacam engendrà Elmadat e Sàlef
Jacam engendrà Elmadat e Sàlef e Sarmanè e
Jacanat lo VI, Elehonay lo VII. 4 E los
Jacebat [*] e Eliüd e Selcay, cap dels
Jachael e Gomir e Aliab e Benaÿas e
Jàcham, pare de Geracham. E Geracham
Jachmaà, e Jachmaà engendrà Alisamà. 42 E
Jachmaà engendrà Alisamà. 42 E Calef,
Jachuan foren Règem e Jocham e Jazà e
Jacies, lur cap. 22 E Ysachar, Salomir,
Jacob, al qual mudà lo nom nostro Senyor
Jacob: Rubèn, Simeon, Leví e Judà e
Jacob, sos elets. 14 Ell és nostre Senyor
Jacob en custuma, en Ysrael en testament
Jaconies e Assonà e Nababies. 19 E los
Jacsael e Sanitamot e Jachael e Gomir e
Jacur e Josep e Nathananies e Asserella
Jaczan, foren Saba e Dedà. 33 [*] Tots
Jadebrot, [*] 73 e Raminot e Aveu e lurs
Jadeÿas, 8 e la terça a Carim, e la quarta
Jadiel, qui foren [*] hòmens de nomenada,
Jadiel, e foren tres. 7 E los fills de
Jadiel foren Balaam e los de Balaam fo
Jadiel, qui eren caps de tots hòmens de
Jadiel, fill de Simbrí, e Josà, germà de
Jadó, fill de Bus, 15 germà del fill de
Jador e Nació e Sàdxer [*]. 32 E Maceloch
Jael e Azaries cantaven ab òrguens en la
Jaenay, e Saffar, en Basan. 13 E lurs
Jafalet e Zómer e Ethana e Suà, lur
Jàfet. 5 Los fills de Jàfet fóran Gómer e
Jàfet fóran Gómer e Magoy, Naday e Janan e
Jafia 8 e Elizamà e Eludà [*]. 9 Tots són
Jaguants. E Aram engendrà Gamsés. 47 E los
Jahacabà e Asohaÿes e Saÿas e Adiel e
Jahades e Jadebrot, [*] 73 e Raminot e
Jahaman, lo quart. 20 E los fills de
Jahamay e Japsan e Samuel. Aquests foren
Jahas lo geteu. Tots aquests eren prínceps
Jahazel e Johanan e Josabat de Gaderà, 5
Jahaziel lo Mosbaythà. 12,Tit Capítol XII
Jahaziel, lo terç, e Jamean, lo quart, e
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1Par 27,21
Zacaries; e del trip de Bengemín,
1Par 24,26
fills de Merarí, Maalí e Mussí, [*]
1Par 27,32
e hom discret e escrivà; [*]
1Par 6,78
trip de Rubèn, Basen, al desert de
1Par 9,35
35 e en Gabaon. [*] era apellat
1Par 20,5
e aquí ferí Alcanan, fill de
1Par 4,16
pares de Canahan. 16 E los fills de
1Par 4,17
foren Gèrech e Mèrod e Ésser e
1Par 7,7
de Bele foren Esbon e Urí [*] e
1Par 7,36
36 E Safayà foren Sua [*] e Berí e
1Par 1,32 concupina de Abraam, fon lo primer
1Par 24,23
lo segon, e Jahaziel, lo terç, e
1Par 3,5
IIII ha de Berzabé, filla de
1Par 4,24 E los fills de Simeon foren Nomus e
1Par 7,30
30 E los fills de Asser foren
1Par 1,37
E los fills de Rahuel foren Nàat e
1Par 1,5 Jàfet fóran Gómer e Magoy, Naday e
1Par 1,7
e Adifat e Goarmà. 7 E los fills de
1Par 25,24
eren XII; 24 e la XVII ª sort axí a
1Par 26,2
Jasiel lo segon, Zabadies lo terç,
1Par 26,31
trobats dels hòmens d’hosts en
1Par 7,2
Huzí e Rafay e Jariel e Jahamay e
Par Prol,5
de paraules les stòries qui són
1Par 24,16
e la XVIIII ª a Jasiel, e la XX ª a
1Par 2,25
de Techoa. 25 E foren los fills
1Par 2,42
Alisamà. 42 E Calef, germà de
1Par 4,3
fills de Etam: Jasrael e Ysumpnà e
1Par 1,2 Adam, Sed, Enós, 2 Quaynam, Malech,
1Par 4,18
18 E ssa muller la judaycha infentà
1Par 2,33 e Samzà. Tots aquests devallaren de
1Par 2,26 e Bunà e Rohen e Esomach [*]. 26 E
1Par 2,27
los fills de Honam, que hach de
1Par 1,51 mayorals de Edom: Tamnà e Aylà e
1Par 7,2
fills de Tolà foren Huzí e Rafay e
1Par 24,23
e Ebron. 23 E los fills de Ebron,
1Par 26,4
fon Samaÿas son primer nat, e
1Par 12,6
6 e Alcanà e Gesies e Sariel e
1Par 14,6
e Elifale 6 e Noga e Nófet e
1Par 16,6
e Asap ab sembes. 6 E Banaÿas e
1Par 24,16
ª a Paraýs, 16 e la XVIIII ª a
1Par 26,2
fon primer nat Zacaries, e
1Par 24,25
Samir, 25 e lo germà de Michà,
1Par 24,25
de Michà, Jasies, e lo fill de
1Par 6,28
de Samael foren: lo primer nat fou
1Par 4,3
3 E aquests los fills de Etam:
1Par 25,11
XII; 11 e la quarta sort axí a
1Par 2,31
31 E los fills d’Epahim foren
1Par 2,31
Epahim foren Jassey, e lo fill de
1Par 12,3
e Joàs, fill de Samayà de Gabaà, e
1Par 7,1
fills de Isacar foren Tolà e Jonà e
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Jahaziel, fill de Abner; 22 e del trip de
Jahazies. 27 Foren fills de [*] Sóam e
Jahel, fill de Assimon, era ab los fills
Jahesa [*], 79 e Guedamar e Gesfat e lurs
Jaheyl, e lo nom de sa muller havia nom
Jahir, a Lamí, germà de Goliès lo geteu,
Jalahe foren Apas, Sipà e Tirià e
Jalon. E consabé Miriarim e Ydeymay e
Jamarot e Horí. E foren V, qui foren cap
Jambra 37 e Bèsser [*] e Samam e Sazà e
Jambrà, e Jabes e Medan [*] e Bisbach e
Jamean, lo quart, e Uziel [*]. 24 [*]
Jamiel. 6 Jabaet, Elisamà, 7 Elifòlet e
Jamini e Gerip e Gera e Saül. 25 E Sabín e
Jamnà e Ysuà e Ysim e Barià, e Sàraha era
Jamre e Samà e Miram. 38 E los fills de
Janan e Tubal e Musse e Tiram. 6 E los
Janan foren Elizà e Trassiza e los quireus
Janaquesa e a sos fills e a sos germans, e
Janiel lo quart, 3 Elom lo V è, Jacanat lo
Janner Galaad. 32 [*] germans [*] II M ª e
Japsan e Samuel. Aquests foren caps de las
jaquides en los libres dels Reys, ací són
Jaquim, 17 e la XXI a Gamuel, e la XXII ª
Jarachmel [*], lo primer nat Ram e Bunà e
Jarachmel, fon Mesà son primer nat, e
Jarbàs, e lo nom de l’altra germana fon
Jàrec, 3 Henoch, Matusalem, Làmech, 4 Noè,
Jàrech, pare de Guedoch, e Èber, pare de
Jarechmael. 34 E Seran no hach fills, sinó
Jarechmel hach altra muller, qui hach nom
Jarechmel, son primer nat Maas, e Yaquim e
Jaret 52 e Mahulibamà e Elà e Pinom 53 e
Jariel e Jahamay e Japsan e Samuel.
Jaries és lo primer nat, e Amaries, lo
Jasabat lo segon, e Joseè lo terç, e
Jàser e Labusan de Curaytans, 7 e Johelà e
Jasia 7 e Elizamà e Beelidà e Elfàlet. 8
Jasiel, capellans ab trompes, tots aquests
Jasiel, e la XX ª a Jaquim, 17 e la XXI a
Jasiel lo segon, Zabadies lo terç, Janiel
Jasies, e lo fill de Jasies és Zacaries.
Jasies és Zacaries. 26 E los fills de
Jasim, e Eluà. 29 E los fills de Merarí
Jasrael e Ysumpnà e Jarbàs, e lo nom de l’
Jasser e a sos fills e a sos germans, e
Jassey, e lo fill de Jassey fon Sesan, e
Jassey fon Sesan, e los fills de Sisan,
Jassiel e Sàlati, fill de Esmanet; e
Jassip e Simeron, e són quatre. 2 E los
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de Galaad. 23 E prengueren-le
37 e Bèsser [*] e Samam e Sazà e
E dels sacerdots Ydeÿas e Jorip e
e en Alumpnà e sos cortills, e
fills; 53 e dels linatges [*] fo lo
e foren XII; 10e la terça sort a
de Déu ab trompes, e Obedebedom e
infentà Sagub. 22 E Sagub engendrà
-le Jassur e Aram, les viles de
de Jachuan foren Règem e Jocham e
e Hisquí e Èber 18 e Ysmalar e
e DC. 3 E los fills de Huzí foren
de Huzí foren Jazaraÿas, e los de
de Jusiel: Michà, e fo cap patró, e
Guedoch, e Èber, pare de Sechó, e
de Ésan foren Balam e Senavan e
Sàlati, fill de Esmanet; e Brachà e
Éfer e Jeser e Eliel e Sariel e
[*] 23 e Abdon e Ezecrí e Evan 24 e
77 [*] 78 E ultra lo flum Jordà, de
fill de Agayit, 3 lo quint fo
de Samià; 8 e Jabanies, fill de
15 E los fills de Calef, fill de
de Abial e fills de Hurí, fill de
aquí VII anys e VI mesos; e en
e VI mesos. 5 E nasqueren-li en
en lo temple que féu Salamó en
cativatge com nostre Senyor cativà
bastí le casa de nostre Senyor en
de lurs pares [*] e habitaren en
e negeix aquests habitaren en
donats tots los cativaren. 3 En
éran caps [*] e habitaven en
4 E anà Daviu ab tot Ysrael en
tota la universitat de Israel en
de Adoràtzer e aportaren-les en
e Joab se’n tornà a le ciutat de
E asetyà Rabà, e David estava en
-ce’n David ab tot son poble en
anà comptar tot Ysrael, e vench en
hòmens. 15 E tramès Déu l’àngel en
tret en se mà, tinent devers
Senyor al seu pobla e posarà en
e tots los vasalls de la host de
e Gadulti e Romanati e Jèsser e
casades de lurs pares foren Éfer e
8 Del V mes era príncep Samut lo
Baors engendrà Obet, Obet engendrà
Obet, Obet engendrà Jessè. 13 E
–Amb tu, David, e amb tu, fill de
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Jassur e Aram, les viles de Jaÿr a Tanat e
Jataran e Vaherà. 38 E los fills de Góher
Jatchim 11 e Atzaries, fill de Echies,
Jatir e Escomea e sos deports, 58-59 [*].
Jattatell e le Purita e le Suimtà e lo
Jatur e a sos fills e a sos germans, e
Jayà eren capellans porters de la archa.
Jaÿr, e aquest hach XXIII ciutats en le
Jaÿr a Tanat e ses viletes, e foren LX
Jazà e Sàler e Azà e Assafàaf. 48 E una
Jazalies e Joadab foren fills de [*].
Jazaraÿas, e los de Jazaraÿas foren Micael
Jazaraÿas foren Micael e Obedià e Joel e
Jaziès, lo segon. 21 E los fills de
Jecortiel, pare de Senohe. E aquestes són
Jectan. E los fills de Dissan foren Hus e
Jehu de Hanachot. 4 E Samaÿas de Gabaon,
Jeremies e Hodomnà e Jadiel, qui foren [*]
Jeremies e Elem e Antories 25 e Abdaxà e
Jerichó, devers sol yxent del Jordà,
Jeroboam, lo qual hach de Achlà, se muller
Jerocham; e Elà, fill de Huzí, fill de
Jerofonà, e Yram e Elà [*] fóran pares de
Jerohe, fill de Galaad, fill de Michael,
Jerusalem regnà XXXIII anys e VI mesos. 5
Jerusalem aquests fills: Semchà e Sabab e
Jerusalem. 11 E Azaries engendrà Amaties,
Jerusalem e Judà en poder de
Jerusalem, e adonchs estigueren axí com
Jerusalem. 29 E en Gabaon habitaren
Jerusalem de prop lurs germans e ells
Jerusalem habitaren los fills de Judà e
Jerusalem, 35 e en Gabaon. [*] era apellat
Jerusalem, ço és, Gebús, cor aquí
Jerusalem per fer puyar l’arque de nostra
Jerusalem. 8 E David pres Macaat e Macur,
Jerusalem. 16 E vahé açò Aram, tramateren
Jerusalem, e Joab farí Rabà e endarroquàJerusalem. 4 E aytantost hach batalla en
Jerusalem, 5 e donà a David lo nonbra del
Jerusalem, e destroví aquell [*]. [*] E l’
Jerusalem. E caygué Daviu e los vells,
Jerusalem per tostemps 26 E no [*] als
Jerusalem. 2 E com los hach ajustats, levà
Jesberasa e Malon e Hatir e Massot. 5 Tots
Jeser e Eliel e Sariel e Jeremies e
jeserà, e [*] companya [*]. 9 Del VI è mes
Jessè. 13 E Jessè engendrà son primer nat
Jessè engendrà son primer nat Eliab, lo
Jessè, pau, pau sia ab tu e pau sia ab tos
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1Par 29,26
abans que ell. 26 E David, fill de
1Par 25,4
e Eleta e Gadulti e Romanati e
1Par 3,2
qui fon filla de Carmay, rey de
1Par 2,16
los fills de Seruià foren Abisay e
1Par 2,54 Laem e lo Nafatemps e Acorobech e
1Par 4,14
Arfaà. E Sarayà fon pare de
1Par 8,9
9 E infantà Nimo, se muller,
1Par 11,6
de la host. E puyà primerament
1Par 11,8
Daviu tot entorn ço qui era pla, e
1Par 11,20
tres vasalls. 20 Haysay, germà de
1Par 11,26
d’armes éran: Azael, germà de
1Par 19,8
8 E com David ho sabé, tremès-hi
1Par 19,10
la porta de la ciutat. [*] 10 E viu
1Par 19,14
ço que li plàcia. 14 E acostà’s
1Par 19,15
e vengueren-se’n en la ciutat, e
1Par 20,1
lo temps que los reys ixen a host,
1Par 20,1
e David estava en Jerusalem, e
1Par 21,2
comtàs lo poble. 2 E dix David a
1Par 21,3
comta, car saber-lo vull. 3 E dix
1Par 21,4
4 E la paraula del rey era sobra
1Par 21,4
del rey era sobra Joab fort, e axí
1Par 21,6
comtats ab ells, e fon asbalaÿt
1Par 27,24
axí com les steles del cel. 24 E
1Par 23,10
10 E los fills de Semeý foren
1Par 23,11
IIII foren fills de Semeý. 11
1Par 8,18
e Èber 18 e Ysmalar e Jazalies e
1Par 24,20
Sabuel, e los fills de Gubael,
1Par 26,28
de Sis, e Abner, fill de Ner, e
1Par 27,7
la part quarta fon Azael, germà de
1Par 12,12
Escay lo VI è, Eliel lo VII è 12 e
1Par 9,42
e Taharea [*]. 42 [*] engendrà
1Par 24,29
29 De Sis: los fills de Sis fo
1Par 4,22 E Joatxim e los hòmens de Concelè e
1Par 7,8
los fills de Bèquer foren Samirà e
1Par 12,3
3 E lo cap d’ells era Achsiàtzar e
1Par 24,22 lur cap. 22 E Ysachar, Salomir, [*]
1Par 3,15
nat hach nom Johatan, lo segon
1Par 3,17
Zalum. 16 [*] 17 E los fills de
1Par 4,22
Abudabús, de la casa de Ber. 22 E
1Par 4,14
Sarayà fon pare de Joab, senyor de
1Par 1,44
E morí Bele, e regnà en son lloch
1Par 1,45
fill de Sara, de Bosrà. 45 E morí
1Par 2,47
los fills de Jachuan foren Règem e
1Par 4,35
[*] e Jossà, fill de Amasià, 35 e
1Par 5,4
e Serom e Carmí. 4 E los fills de
1Par 6,33
fills: [*] Eman lo cantor, fill de
1Par 6,36
Nassay, 36 fill de Altarà, fill de
1Par 7,3
Jazaraÿas foren Micael e Obedià e
1Par 11,38 [*] e Naharay, fill de Nasbay. 38 E
1Par 15,11
e los levitans Oriel e Asayà e
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Jessè, regnà sobra tot Ysrael 27 [*] XXXX
Jèsser e Jesberasa e Malon e Hatir e
Jessur; lo quart fo Adonias, fill de
Joab e Azael [*]. 17 E Abigual infantà
Joab e le miytat de Ramayta, sarrita. 55 E
Joab, senyor de Joaxim, cor †Lehoadis†
Joab e Sabià e Messà e Melcan 10 e Gehús e
Joab, fill de Siruià, e fon fet cap e
Joab mantench les relíquies de la ciutat
Joab, era cap dels altres XXX; ell gitava
Joab, e Alcanan, fill de son oncla, de
Joab ab tota le sua host. 9 E axiren-hi
Joab que la batalla li era davant e
Joab, ell e lo poble qui era ab ell,
Joab se’n tornà a le ciutat de Jerusalem.
Joab ajustà tot lo poder de la host e anà
Joab farí Rabà e endarroquà-la. 2 E
Joab e als primers nats del poble: –[*] e
Joab: –Nostre Senyor Déu anadirà a son
Joab fort, e axí Joab e anà comptar tot
Joab e anà comptar tot Ysrael, e vench en
Joab per la paraula del rey. 7 E fo açò
Joab, lo fill de Saruià, comensà a contar
Jóad e Sizà e Gedús e Barià; aquests IIII
Jóad fon lo primer, e Sizà lo segon; e
Joadab foren fills de [*]. 19-20 [*] 21
Joaddies. 21 E Rahabies e [*]: Jacies, lur
Joal, fill de Siruià, tot açò qui era
Joal, e Sabadies, son fill, aprés d’ell,
Joanan lo VIII è [*] 13 e Gemies [*] e
Joarà, [*] engendrà Almet e Amniànet e
Joaramael. 30 E los fills de Mussí foren
Joàs, Sarap, qui senyorayaven a Moab [*].
Joàs e Làzer e Elinay e Ambrí e Gemiot e
Joàs, fill de Samayà de Gabaà, e Jassiel e
Jóat e Ebron. 23 E los fills de Ebron,
Joatxim, lo terç Sededxies, lo quart
Joatxim foren Assà e Salrriel 18 e
Joatxim e los hòmens de Concelè e Joàs,
Joaxim, cor †Lehoadis† éran. 15 E los
Jobab, fill de Sara, de Bosrà. 45 E morí
Jobab, fill de Sara, e regnà aprés per ell
Jocham e Jazà e Sàler e Azà e Assafàaf. 48
Joel e Gezú, fill de Josebrà, fill de
Joel foren Samayà e Gog e Samehí 5 e Michà
Joel, fill de Samuel, 34 fill de Elcanà,
Joel, fill da Azaries, fill de Seff, 37
Joel e Ysaÿes, e foren quatra caps. 4 E
Joel, germà de Natà, e Amibaar, fill de
Joel e Samaÿas e Elí e Aminadab. 12 E dix
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1Par 16,5
era lur cap, e Zacaries lo segon, e
1Par 23,8
havie-hy per cap Johel, e Secam e
1Par 18,15
e justícia a tot son pobla. 15 E
1Par 19,12
contra los fills d’Amon. 12 E dix
1Par 27,34
E lo príncep de la host del rey era
1Par 5,13
e Massuŀlam e Zabe e Zoray e
1Par 11,22 no poch venir. 22 E Banayà, fill de
1Par 27,5
del terç mes era Baraÿas, fill de
1Par Prol,61
diu en lo Avengeli segons sent
1Par 6,9
Azacaries, e Azacaries engendrà
1Par 6,10 e Azacaries engendrà Johanan, 10 e
1Par 12,4
los XXX era Geremies e Jahazel e
1Par 9,39
Sis engendrà Saül, e Saül engendrà
1Par 3,23
23 E los fills de Naries foren
1Par 3,24
qui foren tres. 24 E los fills de
1Par 4,2
2 E [*] lo fill de Sobal engendrà
1Par 4,2
lo fill de Sobal engendrà Jóhat, e
1Par 3,15
de Josies: son primer nat hach nom
1Par 5,17
17 Tots se apertaren en temps de
1Par 27,22
e del trip de Dan, Azaries, fill de
1Par 1,35
35 [*] Elifans, Rauell e Gehús e
1Par 23,19
cap patró, e Marias, lo segon, e
1Par 5,7
e lurs generacions, fou lur cap
1Par 5,8
de Assam, fill de Azama, fill de
1Par 15,17
estar los levitans Emà, fill de
1Par 15,18 e Elifeu e Machamos e Obededom e
1Par 16,5
lo terç, e Samarimot lo quart, e
1Par 23,8
fills de Laadar havie-hy per cap
1Par 12,7 e Jàser e Labusan de Curaytans, 7 e
1Par 2,32 Udà, germà de Semehi, foren Gèter e
1Par 2,33
sens infants. 33 E los fills de
1Par 7,1
E los fills de Isacar foren Tolà e
1Par 8,34
e Saül engendrà Jonathan [*]. 34 E
1Par 9,40 Mesquisua e Aminadab e Asbaal. 40 E
1Par 10,2
E adonchs los filisteus feriren
1Par 8,33
Sis engendrà Saül, e Saül engendrà
1Par 11,33
E los fills de Geym lo genosita. E
1Par 20,7
nat en Raffà. 7 [*] e aucís-lo
1Par 27,25
en las viles e en los castells,
1Par 9,12
la casa de Déu. 12 E Adies, fill de
1Par 24,7
aquells. 7 E axí la primera sort a
1Par 6,34
Samuel, 34 fill de Elcanà, fill de
1Par 6,78
axides. 77 [*] 78 E ultra lo flum
1Par 6,78
de Jerichó, devers sol yxent del
1Par 12,15 e lo mayor de M ª. 15 Tots pessaren
1Par 12,37 XXXX M ª. 37 D’equells de part de
1Par 18,3 car anava per metra cama en lo flum
1Par 19,16
tramateren misatgers a Aram ultra
1Par 19,17
David, e ajustà tot Ysrael e passà
1Par 26,30
M ª e DCC sobra [*] Ysrael ultra
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Joel lo terç, e Samarimot lo quart, e
Joel, qui eren tres. 9 [*], ço és, Salamur
Johà, fill de Siruià, era sobra tota la
Johab a son germà: –Si pus fort és Aram
Johab. 28,Tit Capítol XXVIII 1 E ajustà
Johacan e Sia e Àber. 14 Aquests són los
Johadà, homa valent d’armes e de grans
Johadà, lo [*] prevera, e en la sua
Johan: «Qui creu en mi, segons que diu le
Johanan, 10 e Johanan engendrà Azaries,
Johanan engendrà Azaries, aquell que
Johanan e Josabat de Gaderà, 5 Elusai e
Johanatàs e Mesquisua e Aminadab e Asbaal.
Johanay e Azatxies e Adzarican, qui foren
Johanay foren Addaÿas e Aliasip e Palayà e
Jóhat, e Jóhat engendrà Humar e Lóat; e
Jóhat engendrà Humar e Lóat; e açò són les
Johatan, lo segon Joatxim, lo terç
Johatan, rey de Judà, e en temps de
Johatan. Aquests foren los prínceps de
Johavilam e Corè. 36 E los fills de
Johazies, lo terç, e Jahaman, lo quart. 20
Johel e Zecaries. 8 E Babel, fill de
Johel, aquells habitaven en Arroer entrò
Johel [*] 18 e sos germans [*] e Jacsael e
Johel. Aquests tots eren porters. 19 E los
Johel lo quint [*] ab esturments de tabals
Johel, e Secam e Joel, qui eren tres. 9
Johelà e Salbadià, fill de Geraam de
Johenahan. E morí Gèter sens infants. 33 E
Johenathan foren Pàlet e Samzà. Tots
Jonà e Jassip e Simeron, e són quatre. 2 E
Jonatan engendrà Meribaal, [*] engendrà
Jonatàs engendrà Meribal; e Meribal,
Jonatàs e Melxisua e Benadab, fills de
Jonathan [*]. 34 E Jonatan engendrà
Jonathan, fill de Saý, lo arrarita 34 [*]
Jonathan, fill de Simechà, germà de David.
Jonathan, fill de Usiel. 26 E sobra los
Joracham, fill de Fassur, fill de Melxies,
Joraïp, e la segona a Jadeÿas, 8 e la
Joratam, fill de Liel, fill de Thoya, 35
Jordà, de Jerichó, devers sol yxent del
Jordà, hagueren del trip de Rubèn, Basen,
Jordà en lo primer mes e era ple de totes
Jordà, de Rubèn e de Gad e del mig trip de
Jordà e·n lo flum de Eufrates. 4 E tolch
Jordà, e a Safach, príncep de la host de
Jordà, e vench a ells, e aparellà’s David
Jordà, devers ponent, a tota obra de
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1Par 9,10 pares. 10 E dels sacerdots Ydeÿas e
1Par 3,24 Addaÿas e Aliasip e Palayà e Acap e
1Par 10,12
se’n en Jabés, [*] e dejunaren VII
1Par 11,45
45 e Jadiel, fill de Simbrí, e
1Par 11,46
46 e Aliel, da Manim, e Saribay e
1Par 12,4
era Geremies e Jahazel e Johanan e
1Par 11,43 XXX, 43 e Anan, fill de Mahachà, e
1Par 15,24 porters de la archa. 24 E Abanias e
1Par 18,15
Siruià, era sobra tota la host. E
1Par 4,35
Amasià, 35 e Joel e Gezú, fill de
1Par 26,4
primer nat, e Jasabat lo segon, e
1Par 2,2
Judà e Ysachar e Zabulon 2 e Dan e
1Par 5,2 mas la primera genitura anomenada a
1Par 7,29
e en aquests habitaren los fills de
1Par 25,2
2 Los fills de Asaf foren Jacur e
1Par 25,9
escolans. 9 E axí la primera sort a
1Par 3,14
e Amanassè fon son fill, 14 [*] e
1Par 3,15
e Josies fon son fill. 15 E los de
1Par 4,34
se pertenyia. 34 E Massobat [*] e
1Par 19,10
e darrera, e alegí de tots los
1Par 11,39
lo baró portador de les armes de
1Par 11,24
[*]. 24 Tot açò féu Benayà, fill de
1Par 18,17
era notari. 17 E Benaÿas, fill de
1Par 27,34
Elietar [*]. 34 E aprés d’ell era
1Par 15,28
del testament de nostre Senyor ab
1Par 2,1
de Jacob: Rubèn, Simeon, Leví e
1Par 2,3
Gad e Asser. 3 E los fills de
1Par 2,3
E [*] fou lo primer nat de
1Par 2,4
Fares e Àram. E foren los fills de
1Par 4,1
4,Tit Capítol IIII 1 E los fills de
1Par 4,21
21 E los fills de Colà, fill de
1Par 4,27
no cresqueren tant com los fills de
1Par 4,41
en lo temps de Hazetxies, rey de
1Par 5,1
primera generació als fills [*] de
1Par 5,2
no fo anomenat primer nat. 2 Mas
1Par 5,17
en temps de Johatan, rey de
1Par 6,15
nostre Senyor cativà Jerusalem e
1Par 6,55
55 Hebron, qui és en l’entrada de
1Par 6,65
65 E donaren en sort del trip de
1Par 9,1
lo libre dels reys d’Israel e de
1Par 9,3
En Jerusalem habitaren los fills de
1Par 9,4
de Boní, e dels fills de Fares e de
1Par 12,16 vengueren dels fills de Bengemín e
1Par 12,24
de nostre Senyor. 24 Dels fills de
1Par 27,18
de Nathan, Sadoch; 18 del trip de
1Par 28,4
casa d’Israel enpertostemps, cor
1Par 28,4
alagit per senyor e de la casa de
1Par 4,18 pare de Ystemeó. 18 E ssa muller la
1Par 13,6
de Beleat a Cariaciharim, qui és en
1Par 22,13
si guardes fer les sirmònies e los
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Jorip e Jatchim 11 e Atzaries, fill de
Jornam e Dalayà e Nahan, qui foren VII.
jorns. 13 E morí Saül per se colpa, cor
Josà, germà de Risí, 46 e Aliel, da Manim,
Josabà, fills de Alnàal, e Simà mohabita e
Josabat de Gaderà, 5 Elusai e Geremot e
Josafat lo mitaneu 44 e Uisies lo estareu,
Josafat e Notavael e Massay e Zacaries [*]
Josafat, fill de Eliüd, [*] salmanador. 16
Josebrà, fill de Sirayhà, fill de Asiel,
Joseè lo terç, e Sachar lo quart, e
Josep e Bengemín e Naptalim, Gad e Asser.
Josep. 3 Donchs, los fills de Rubèn,
Josep, fill de Ysrael. 30 E los fills de
Josep e Nathananies e Asserella [*] qui
Josep, fill de Asaf; e la segona a Gadalàs
Josies fon son fill. 15 E los de Josies:
Josies: son primer nat hach nom Johatan,
Jossà, fill de Amasià, 35 e Joel e Gezú,
jóvens de Ysrael aparellats en contra
Joyà, fill de Asaxayà, 40 e Irahaà lo getí
Joyadà; ell havia nom del terç vasal. 25E
Joyadà, era sobra los retheus [*]. E los
Joyadà, fill de Banaÿas, [*]. E lo príncep
jubilació, faent-ho oir ab [*] tabals e
Judà e Ysachar e Zabulon 2 e Dan e Josep e
Judà foren Er e Honam e Salè. Aquests tres
Judà, e féu mal en l’esguardament de Déu,
Judà V. 5 E los fills de Fares foren Esrom
Judà foren Fares e Esram e Carmí e Hur e
Judà: Ber, pare de Lechà, e Lehedà, pare
Judà. 28 Habitaren en Barzabe e en Moladà
Judà, e fariren lurs tabernacles, e lurs
Judà, e axí Rubèn no fo anomenat primer
Judà era soberch a sos germans e senyor de
Judà, e en temps de Geroboam, rey d’
Judà en poder de Nabugadenasor. 16 E axí
Judà, e lurs deports; 56 emperò el camp de
Judà e dels fills de Simeon e dels fills
Judà, e fóran cativats en Babilònia per
Judà e los de Bengemín e los fills de
Judà. 5 E de Solonica; Assayà, son primer
Judà entrò al Mefar, a David. 17 E axíJudà, portant scut e lansa, foren VI M ª e
Judà, Elizeu, fill dells germans de David;
Judà ha alagit per senyor e de la casa de
Judà és mon para, e entre los fills de mon
judaycha infentà Jàrech, pare de Guedoch,
Judea, per levar l’arque de nostre Senyor
judicis que comanà nostre Senyor a Moysès
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1Par 16,38 esser. 38 E Obedebedom [*], fill de
1Par Prol,16
cosa sobra vella per escarnir los
1Par Prol,47
com lo meu treball prova per los
1Par Prol,57
esser trobades en los libres dels
1Par Prol,68 ho té en dupte. Donchs tornem als
1Par 13,8
le vadella. 8 E David e tot Ysrael
1Par 7,35 de Élem, son germà, foren Safahà e
1Par 7,24
le qual bastí Bacharon, lo
1Par 23,20
lo quart. 20 E los fills de
1Par Prol,8
le fe de la novella esgleya,
1Par 18,14
regnà sobra tot Ysrael, e féu juý e
1Par 17,6
he anat ab Ysrael comaní a tots los
1Par 17,10 los primers dies, 10 [*] que comaní
1Par 23,4
ordonats al servey da Déu, e [*]
1Par 26,29
sobra Ysrael, e los vagués e los
1Par 16,33 de nostre Senyor, cor és vengut per
1Par Prol,14
sia nostra voluntat e de molts és
1Par 18,14
14 E regnà sobra tot Ysrael, e féu
1Par 16,12
les sues maravellas e los
1Par 16,14
Déu, per tota la terra són los seus
1Par 28,7
fer los meus manaments e los meus
1Par 10,3
Saül, e trobaren-lo aquells qui
1Par 15,13
envers ell, per ço com nós no
1Par 18,10 al rey David per demanar pau e que
Par Prol,7
són trobades. E moltes castions de
1Par Prol,48 los jueus e encare de ço qui és per
1Par Prol,51
mostrant aquelles coses de
1Par Prol,55 Déu ha aperallades en aquells qui
1Par Prol,60 Nostro Senyor Déu [*], fahador de
1Par Prol,60
Déu [*], fahador de l’un e de
1Par Prol,67 LXX enterpatredors no han e [*]
1Par Prol,88
per lo vici dels escrivans, qui de
1Par 1,29
nat de Ismael hach nom Nabaot, e
1Par 2,3
lo primer nat de Judà, e féu mal en
1Par 4,3
e Ysumpnà e Jarbàs, e lo nom de
1Par 5,26
Déu de Ysrael scomoch contre ells
1Par 5,26
l’esperit de Pul, rey de Ssur, e
1Par 6,27
Aquests foren fills le un de
1Par 6,31
de nostre Senyor, quant se posave
1Par 6,49
Aaron e sos fills perfumaven sobre
1Par 6,49
fills perfumaven sobre l’altar de
1Par 6,49
l’altar de l’holocaust e en sobra
1Par 6,55
-lus en sort 55 Hebron, qui és en
1Par 6,71
E los fills de Guerson hagueren de
1Par 8,30 nom de son primer nat era Abdon, e
1Par 8,30
nat era Abdon, e l’altre Assur e
1Par 8,30
e l’altre Assur e l’altre Sis e
1Par 9,25
de VII dies aprés de un temps en
1Par 9,29
e sobra le sèmola e lo vi e
1Par 9,29
sobra le sèmola e lo vi e l’oli e

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Judicium, [*] era sobra los portés. [*] 39
jueus. Sàpies que Alaxandria e Egipte
jueus e encare de ço qui és per l’
jueus. Sertes los apòstols e los
jueus, on nostro Senyor parlà e los
juguaven devant nostre Senyor ab gran
Junà e Severus e Mual. 36 E Safayà foren
Jusà e lo Sobirà, e Usansarahà. 25 E Resfa
Jusiel: Michà, e fo cap patró, e Jaziès,
justa cosa era que fos afermat e nostre
justícia a tot son pobla. 15 E Johà, fill
jutges de Ysrael que administracen lo meu
jutges sobra lo meu poble d’Israel. E
jutges hi havia VI M ª, 5 e porters IIII M
jutges. 30 [*] Sabies e sos germans [*], e
jutyar la terra.» 34 «Confessats a nostre
jutyat, què sia vera cose, o que sia feta
juý e justícia a tot son pobla. 15 E Johà,
juýs de la sua buca. 13 Sament de Aabram,
juýs. 15 Remenbreu’s tostemps en lo segle
juýs axí com fa huy.” 8 »E ara, en
·l passaguían, dels quals ell hach gran
·l requerim segons dret. 14 E los
·l saludàs e que li fes gràcias, com havia
l’Avengelis axí mateix se determenen e hi
l’apòstol? Sapiats que yo he escrit no ha
l’Avengeli, là on diu [*]: «E veuran
l’amen», e les altres coses semblants d’
l’un e de l’altre Testament, diu en lo
l’altre Testament, diu en lo Avengeli
l’esgleya ho té en dupte. Donchs tornem
l’enteniment ells senyen, clarament e
l’altra Quedar e Adobael e Nubsam 30 e
l’esguardament de Déu, e Déu aucís-lo.
l’altra germana fon Serponesermaní. 4 E
l’esperit de Pul, rey de Ssur, e l’
l’esperit [*] rey axí mateix dels
l’altre. 28 E los fills de Samael foren:
l’arque de nostro Senyor; 32 e servien le
l’altar de l’holocaust e en sobra l’
l’holocaust e en sobra l’altar del
l’altar del perfum en tota le obra del
l’entrada de Judà, e lurs deports; 56
l’altre mig trip de Menessè, Gelon, en
l’altre Assur e l’altre Sis e l’altra
l’altre Sis e l’altra Bàal e aprés Nap
l’altra Bàal e aprés Nap 31 e Jador e
l’altre per star ab aquests, 26 cor ab
l’oli e l’encens e les spècies e
l’encens e les spècies e pimentes. 30 E
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1Par 9,36 lo primer nat hach nom Abdon, [*] e l’altre, Sis, e l’altra, Bàal, e l’
1Par 9,36
nom Abdon, [*] e l’altre, Sis, e l’altra, Bàal, e l’altre, Ner, e l’
1Par 9,36
l’altre, Sis, e l’altra, Bàal, e l’altre, Ner, e l’altre, Nadab, 37 e l’
1Par 9,36
l’altra, Bàal, e l’altre, Ner, e l’altre, Nadab, 37 e l’altre, Gaguedó, e
1Par 9,37
altre, Ner, e l’altre, Nadab, 37 e l’altre, Gaguedó, e l’altre, Achió, e l’
1Par 9,37
Nadab, 37 e l’altre, Gaguedó, e l’altre, Achió, e l’altra, Zacaries, e
1Par 9,37
Gaguedó, e l’altre, Achió, e l’altra, Zacaries, e l’altra, Macabot.
1Par 9,37
Achió, e l’altra, Zacaries, e l’altra, Macabot. 38 E Macabot [*] 39 [*]
1Par 10,4
circuncisos escarnir-m’hien. E l’escuder, per ço com lo temia molt, no
1Par 10,8
habitaren en ellas. 8 E, com vench l’endemà que la batalla fonch feta e
1Par 10,12
e levaren-se tots los hòmens de l’host e anaren allà, e portaren-se lo
1Par 11,23
mesura de V colzes, e en le mà de l’egepcià era le lança a forma de
1Par 12,2
ab arch en le mà dreta, e ab l’esquerra les pedres e les segetes ab l’
1Par 12,2
les pedres e les segetes ab l’arch. Eren dels germans de Saül, e de
1Par 13,3
seran ajustats a nós, 3 ratornarem l’arque del nostre Déu a nós, car no la
1Par 13,5
le entrada de Emach, per fer vanir l’arque de nostre Senyor de Cariaciarim.
1Par 13,6
qui és en Judea, per levar l’arque de nostre Senyor [*] en lo nom de
1Par 13,7
qui era apellat. 7 E carragaren l’arque de Déu sobra una vadella novella
1Par 13,9
e Asaà alçà ça mà per pendra l’arque e ratenir-le, que no caygués,
1Par 13,12 die avant, dient: «Com reculliré yo l’arque de Déu [*]?» 13 E per ço, David
1Par 14,2 2 E David conech que nostre Senyor l’havia endressat a esser rey sobra
1Par 14,8
e, com David ho sabé, axí a ells a l’encontra. 9 E los filisteus vengueren e
1Par 15,3
Israel en Jerusalem per fer puyar l’arque de nostra Senyor en lo loch que
1Par 15,12
fills e vostros germans, e puyats l’arque de nostre Senyor Déu de Ysrael
1Par 15,14
los llevitans, per ço que puyacen l’arque de nostro Senyor Déu d’Israel,
1Par 15,15
15 e aportaren los dels levitans l’arqua de Déu, axí com manà Moysès,
1Par 15,24
eren capallans, trompaven devant l’archa de Déu ab trompes, e Obedebedom e
1Par 15,25
anaven alegrament per fer puyar l’archa de la covinensa de nostre Senyor
1Par 15,28
blancha. 28 E tot Ysrael aportava l’archa del testament de nostre Senyor ab
1Par 15,29
tabals e ab òrguens [*]. 29 E com l’archa [*] de nostre senyor fou venguda
1Par 16,1
16,Tit Capítol XVI 1 E portaren l’archa de nostre Senyor e feren-le
1Par 16,3
3 e partí a tothom de Ysrael, de l’hom entrò a le fembra, una pessa de pa
1Par 16,4 e una ampolla de vi. 4 E mès devant l’archa [*] servidors levitans per
1Par 16,37
açò dit, ell lexà d’aquí avant l’archa del testament de nostre Senyor, e
1Par 16,39 lo tabernaccla de nostre Senyor en l’altar qui era da Gabaon, 40 per
1Par 16,40
holocaust a nostre Senyor sobra l’altar de l’holocaust contínuhament
1Par 16,40
a nostre Senyor sobra l’altar de l’holocaust contínuhament [*], axí com és
1Par 17,1
yo sech en casa coberta de sedra e l’archa de nostre Senyor està desots
1Par 17,9
d’Israel. 8 [*] 9 E rasinglar- l’he e posaré en si matex, e no s’
1Par 17,13
no·s levarà de sobra ell, axí com l’he levada en aquell qui és estat abans
1Par 17,14
és estat abans de tu. 14 E fer- l’he estar en mon alberch e mon regna
1Par 17,27 devant tu, cor tu, Senyor Déu meu, l’has benaÿt enpertostemps. 18,Tit
1Par 18,11
aquella a nostre Senyor ab l’argent e ab l’aur que portà de totes
1Par 18,11
a nostre Senyor ab l’argent e ab l’aur que portà de totes les gents de
1Par 19,11
aparellats en contra Aram, 11 e l’altra pobla donà a mà d’Isay contra
1Par 20,1
Capítol XX 1 Aprés d’açò, com l’any fou passat, en lo temps que los
1Par 21,7
paraula del rey. 7 E fo açò mal en l’esguordament de nostre Senyor Déu, e
1Par 21,12
per mortaldat de la terra per l’àngel percusient de nostre Senyor en lo
1Par 21,13
que caura en la mà de l’homa. 14 E, adonchs, donà nostre Senyor
1Par 21,15 LXX M ª hòmens. 15 E tramès Déu l’àngel en Jerusalem, e destroví aquell
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1Par 21,15
e destroví aquell [*]. [*] E
1Par 21,16
16 E alçà David sos ulls e viu
1Par 21,18 en aquest pobla per mortaldat. 18 E
1Par 21,20
de Déu. 20 E regirà’s Aruau e viu
1Par 21,26 ab foch qui davellà del cel e cremà
1Par 21,27 holocaust. 27 E dix nostro Senyor a
1Par 21,29
havia fet en lo desert, e [*]
1Par 21,30
cor era torbat per lo coltell de
1Par 22,1
nostre Senyor, e açò sia altar de
1Par 22,5
casa de nostre Senyor en nom e en
1Par 22,9
qui serà hom de repòs e reposar1Par 22,19
Déu, per ço que fassats vanir
1Par 23,14
nostre Senyor [*]. 14 E Moysès,
1Par 23,29
de la casa de Déu; 29 e del pa de
1Par 23,32 del tabernaccla del testament [*] e
1Par 25,1
David los prínceps de la host
1Par 26,31
payroals; e foren damanats en
1Par 27,1 axien de mes en mes en los mesos de
1Par 28,9
entén. E si ell serchas, trobar1Par 28,18 argent a pes de cascun bací, 18 e a
1Par 28,18
de lurs ales com s’estenien sobra
1Par 28,21
preveres e dels levitans, a tot
1Par 28,21
l’ofici de la casa. E [*] en tota
1Par 29,21
21 E sacrificaren a nostre Senyor
1Par 12,18
vostro pare ho vage e us prou. 18
Par Prol,12 lexades, cor aquelles coses que en
1Par Prol,8 hòmens e havien confirmade le fe de
1Par Prol,11
diversos aximplis sien trobats e
1Par Prol,29 sertes paraules, ço és a saber, que
1Par Prol,33
dels LXX enterpatredors mescla
1Par Prol,40
e açò·s lig en les lurs esglésies,
1Par Prol,42
e adonchs, per què no rabran
1Par Prol,44
·s cuyden n·és cuydaren que [*]
1Par Prol,45
novella, le qual he treta de
1Par 1,19
nats a Éber dos fills, lo nom de
1Par 1,19
e·n aquest temps fon pertida
1Par 1,43
són los reys qui regnaren en
1Par 1,46 Madian al camp de Moab; e lo nom de
1Par 1,48
de Roboetalnaar (qui vol dir «de
1Par 1,50
e regnà [*] Adar; e lo nom de
1Par 2,3
Aquests tres li infentà Barsua
1Par 2,29
Nadab e Abissur. 29 E lo nom de
1Par 4,10
benaeys e crex lo meu terma, e és
1Par 4,18
pare de Ystemeó. 18 E ssa muller
1Par 4,19
qui pres Marod. 19 E lo fill de
1Par 4,21
e los linages de Bet Abudabús, de
1Par 4,39
cresqueren molt. 39 E anaren a
1Par 4,39
de Gadod entrò lo sol ixent de
1Par 4,40
e trobaren pastura grassa e bona e
1Par 5,1
lo lit de son pare, fon donada

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

l’àngel de nostre Senyor estech en la era
l’àngel de nostra Senyor estant entre la
l’àngel de nostre Senyor dix a Gaddi:
l’àngel, e quatra seus fills ab ell, qui
l’holocaust. 27 E dix nostro Senyor a l’
l’àngel: –Torna lo teu coltell en son
l’holocaust era en aquell temps en Banià.
l’àngell de Déu. 22,Tit Capítol XXII 1 E
l’holocaust de Ysrael. 2 E manà David que
l’orda de Déu en totes les terres, per la
l’he de tots sos anamichs entorn d’ell,
l’archa de la amistança de nostra Senyor
l’hom de Déu, e sos fills foren
l’aparellament, de la sèmola del vespra
l’ofici dels fills de Aron, lurs germans,
l’ofici de [*] Asap e Aman e de Getidum,
l’ayn XXXX de David e foren trobats dels
l’ayn, e cascuna partida era de XXIIII M
l’has; e si ell lexas, lexar-t’ha per
l’altar de perfum or esmerat a pes e la
l’archa del testament de nostre Senyor.
l’ofici de la casa. E [*] en tota l’obra
l’obra molt hom sert e savi per fer totes
l’endemà aprés aquell dia M braus e M
L’esperit vestí Masà, cap dels XXX, e
la Lig e en los libres dels Reys no són
la novella esgleya, justa cosa era que fos
la traslació entiga e germana nostra sia
la un no hy consentí e los altres
la exposició de Tehodosi, dóna a conèxer,
la qual cosa no saberen los LXX
la mia relació en letí ne per què·s
la mia traslació sia treta e bestida
la traslació entiga, mayorment com lo meu
la un fon Fèlech, e·n aquest temps fon
la terra; e lo nom de son germà fon Jacam.
la terra de Edom abans que regnàs rey en
la sua ciutat era Avir. 47 E morí Adab, e
la amplària del flum»). 49 E morí Saül de
la sua ciutat era Pahí, e lo nom de se
la cananita. E [*] fou lo primer nat de
la muller de Abizur, qui ha nom Abial, e
la tua mà ab mi, e faràs companyia de no
la judaycha infentà Jàrech, pare de
la muller de Hodià, germana de Nàham, pare
la casa de Ber. 22 E Joatxim e los hòmens
la entrada de Gadod entrò lo sol ixent de
la vall per sercar pasture a lurs ovelles,
la terra era abundada e ampla e posada en
la primera generació als fills [*] de
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1Par 5,2
1Par 5,9
1Par 5,9
1Par 5,10
1Par 5,15
1Par 5,20
1Par 5,22
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1Par 5,25
1Par 6,31
1Par 6,48
1Par 6,56
1Par 6,66
1Par 7,7
1Par 7,21
1Par 8,29
1Par 9,11
1Par 9,13
1Par 9,13
1Par 9,13
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1Par 9,21
1Par 9,23
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1Par 9,27
1Par 9,27
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1Par 11,5
1Par 11,6
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1Par 12,14
1Par 12,21
1Par 12,29
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1Par 13,2
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1Par 13,4
1Par 13,7
1Par 13,9
1Par 13,13
1Par 13,13
1Par 13,13
1Par 13,14
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a sos germans e senyor de tots, mas
9 devers sol ixent habitave a
cor lo lur bestiar los cresqué en
en lurs tabernacles sobra tota
Abdiel, fill de Gemí, cap dels de
eren ab ells, cor a Déu cridaren en
menys d’equells qui eren morts en
E lo mig trip de Manassès habità en
déus de lurs pares dels pobles de
que David féu star sobre [*]
tots al servey del tabernaccla de
lurs deports; 56 emperò el camp de
per nom axí com dit és. 66 E
e Horí. E foren V, qui foren cap de
-los hòmens de Gad, nats de
29 E en Gabaon habitaren atrecí, e
fill de Axicub, mayoral de
13 E lurs germans qui eren caps de
L vasals de host e en lo servey de
host e en lo servey de la obra de
fill de Corè, e sos germans de
fill de Masalmies, fon porter de
lurs infants sobre les portes de
les cambres e sobra los tresors de
la casa de Déu, 27 e ixen entorn de
la casa de Déu, car sola a ells era
ellas. 8 E, com vench l’endemà que
10 E materen les armas de Saül en
–No vingues ací. E pres Daviu
primerament sia cap e senyor de
e Joab mantench les relíquies de
dels XXX al camp [*] de Adulan, e
lo pla de Rafim, 16 e Daviu fogí en
16 e Daviu fogí en la davesa, e
e dix: –Qui·m darà a beura de
e portaren aygua del pou de
yo face aquesta cosa, que yo bega
aquests són fills de Gad, caps de
de Menessè. 21 E ajudaren [*] sobra
foren més, sinó que guardaven
germans. 33 E de Zabulon ixents a
grans senyors, 2 e dix David a tota
arque del nostre Déu a nós, car no
en lo temps de Saül. 4 E dix tota
de Déu sobra una vadella novella de
e ratenir-le, que no caygués, cor
de Déu [*]?» 13 E per ço, David no
ço, David no la racullí ab si en
la sua ciutat, e féu-le pozar en
tres mesos, e benaý nostre Senyor

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

la primera genitura anomenada a Josep. 3
la entrada del desert del flum de
la terra de Galaad. 10 En lo temps de
la pertida del sol ixent de Galaad. 11 E
la casa de lurs pares, 16 e habitaren en
la batalla e Déu oý ells, cor se confiaven
la batalla, [*] e habitaren aquí entrò a
la terra de Bessan entrò a Baaltimon e
la terra, los quals havia destrovits Déus
la casa de nostre Senyor, quant se posave
la casa de Déu. 49 E Aaron e sos fills
la ciutat e sos cortills donaren a Caleff,
la sort dels linatges dels fills de Caat
la casa de lur pare, hòmens forts de
la terra, cor devallaren a pendra lur
la muller del senyor de Gabaon havia nom
la casa de Déu. 12 E Adies, fill de
la casa de lur pare foren DCC L vasals de
la obra de la casa de Déu. 14 E dels
la casa de Déu. 14 E dels levitans fon
la casa de son pare. E los coraytans eren
la porta del tabernaccla del testament. 22
la casa de Déu e del trabernaccla (ço és,
la casa de Déu, 27 e ixen entorn de la
la casa de Déu, car sola a ells era la
la guorda, e tanien les claus fins al matí
la batalla fonch feta e finida, vengueren
la casa de lur déu, e lo cap ficaren en le
la devesa de Sion, e féu-hi ciutat,
la host. E puyà primerament Joab, fill de
la ciutat de Daviu. 9 On més anave, crexia
la host dels filisteus era atendada en lo
la davesa, e la host dels filisteus se
la host dels filisteus se cuytà e vench en
la aygua qui és al portal de Batlem? 18 E
la porta de Batlem, qui és al portal, e
la sanch d’equests hòmens, cor yo beuria
la host. E de aquests lo pus poch és
la host. 22 E tots dies venien hòmens a
la casa de Saül. 30 E dels fills de Efraÿm
la host armats a batalla foren L M ª.
la universitat de Ysrael: –Si a nostro
la havem raquesta en lo temps de Saül. 4 E
la universitat: –Façam-ho axí com tu
la casa de Benadab, on era Asaà e Achià,
la vadella allenegà e moch-se. 10 Per
la racullí ab si en la sua ciutat, e féula sua ciutat, e féu-le pozar en la casa
la casa de Obedebedom [*] 14 [*] per tres
la casa de Obedebedom, e tot ço que hy
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los filisteus se ajustaren en
Bataÿm. 15 E, com oyràs le veu de
cor Déu axirà devant tu per farir
havia manat nostre Senyor, e farí
la host dels filisteus e perseguíde Gabaon entrò a Gatza. 17 E axí
totes terres, e nostre Senyor donà
dix David que nengú no s’acostàs a
alegí nostre Senyor que aportacen
Senyor que aportacen la arqua e que
3 E féu ajustar David tota
he aperellat loch, 13 cor Déu en
e Azaries cantaven ab òrguens en
23 E Baraxies e Canà, porters de
e Jayà eren capellans porters de
per fer puyar l’archa de
e tots los levítichs, qui aportaven
sonaven contínuament devant de
maravellas. 10 E loats lo nom de
Senyor e sa virtut, e quarits
les sues maravellas e los juýs de
Senyor e nostro Déu, per tota
de tostemps, 18 dient: “A tu donaré
donaré la terra de Canahan, part de
le terra, recomptats de dia en dia
e honor, 29 donats a nostre Senyor
nostro Senyor en lo palau de
santadat. 30 Sia comoguda devant
Sia comoguda devant la sua faç tota
-se los cels e sbalaesque’s
Senyor ha regnat. 32 Brugesca
Adonchs cantaran los arbres [*] per
Senyor, cor és vengut per jutyar
cor és bo e enpertostemps és
35 E digats: “Salva-nos Déu de
de les gents, per loar lo nom de
de la tua santadat e per loar tu en
[*], axí com és scrit en
scrit en la ley de nostre Senyor,
a nostra Senyor, car tostemps és
és ab tu. 3 E en aquella nit fon
e mon regna enpertostemps. E
d’Israel? No ha nenguna gent en
enpertostemps. E tu [*]. 23 Senyor,
Sabaot, Déu és stat d’Israel”, e
25 Cor tu, Déu meu, has revalat a
27 cor tu ést e has volguda banayr
e pres Gatza e les suas viletes de
David havia farida e consumada tota
Isay, fill de Siruià, farí Edom en
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la vall. 14 E David demanà [*] a nostro
la tempesta que yo los trematré al camp de
la host dels filisteus. 16 E féu David axí
la host dels filisteus e perseguí-la de
la de Gabaon entrò a Gatza. 17 E axí la
la fama de David per totes terres, e
la sua por per totes les gents. 15,Tit
la arque de Déu, sinó los levitans, cor
la arqua e que la servicen per tostemps. 3
la servicen per tostemps. 3 E féu ajustar
la universitat de Israel en Jerusalem per
la primeria no·m donà entendra envers
la octava per sobrapuyar. 22 E Cananies,
la archa. 24 E Abanias e Josafat e
la archa. 25 E David e los pròmens d’
la covinensa de nostre Senyor Déu [*]. 26
la archa, e los cantors atrecí [*], sinó
la covinensa de nostre Senyor. 7 E aquell
la sua santadat, e alegrats-vos e
la sua [*] sovint, 12 remembrats les sues
la sua buca. 13 Sament de Aabram, sos
la terra són los seus juýs. 15 Remenbreu
la terra de Canahan, part de la vostra
la vostra heratat.” 19 Que dabans éreu de
la sua salvació. 24 Anunciats a les gents
la glòria del seu nom, portats presents e
la sua santadat. 30 Sia comoguda devant la
la sua faç tota la terra, e †comogam† lo
la terra, e †comogam† lo món qui no·s
la terra e diguen [*] les gents que nostre
la mar [*], alegran-se los camps, e tot
la faç de nostre Senyor, cor és vengut per
la terra.» 34 «Confessats a nostre Senyor,
la sua misericòrdia. 35 E digats: “Salvala nostra salvació e ajusta-nos e estorç
la tua santadat e per loar tu en la tua
la tua laor. 36 Benaÿts nostre Senyor Déu
la ley de nostre Senyor, la qual manà a
la qual manà a Ysrael. 41 [*] Eman e
la sua glòria. 42 E Haman e Gedità havien
la paraula de nostre Senyor en Athan
la sua cadira serà endressada
la terra que Déu hi sia anat per rembra lo
la paraula que has parlada sobra lo teu
la casa de David, ton serf, sia endressada
la orella de ton serf da bastir-li casa,
la casa de ton serf, e que sia tostemps
la mà dels filisteus. 2 E farí Moab, e
la host de Adorròer, rey de Sabaà; 10
la vall de la Sal, e baté XVIII M ª
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de Siruià, farí Edom en la vall de
fill de Siruià, era sobra tota
vangueren los misatgers de David en
de David, e ragué-los lo cap e
e ragué-los lo cap e la maytat de
Amon e aparellaren-se a batalla a
-se a batalla a la porta de
de la ciutat. [*] 10 E viu Joab que
Abisay [*] e vengueren-se’n en
ultra Jordà, e a Safach, príncep de
e fo-hi mort Sofach, príncep de
a host, Joab ajustà tot lo poder de
de la host e anà e destroví tota
e Joab farí Rabà e endarroquàe endarroquà-la. 2 E David pres
David, e trasch moltes despulles de
en ella, e posà’s en Maguera, e en
germà de Goliès lo geteu, del qual
nats de Rafà de Get, e caygueren en
e caygueren en la mà de David e en
què serà gran colpa en Irrael? 4 E
ab ells, e fon asbalaÿt Joab per
com he feta aquesta cosa. Pas ara
de nostre Senyor per mortaldat de
sues misericòrdias, que caura en
l’àngel de nostre Senyor estech en
àngel de nostra Senyor estant entre
cilicis e de sachs en terra sobra
Senyor Déu, sia le tua mà sobra [*]
que endrés altar a nostre Senyor en
gebuzeu. 19 E puyà David per
E puyà David per la paraula de Gad,
[*] E Aruau esguordà, e viu David
David a Aruau: –Dóne’m lo loch de
que sia estada pasada e estancada
23 E dix Aruau a David: –Prinnostre Senyor li havia respost en
hom ajustàs tots los palagrins de
les pedres del tall a bastir
e tendra e no sap entendra a bastir
de Déu en totes les terres, per
[*] Salamó e manà-li que bastís
Israel. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre mi
ab tu, e saràs abundant e bastiràs
anamichs tot entorn, e donarà en
en la vostra mà los habitadors de
ço que fassats vanir l’archa de
de la amistança de nostra Senyor e
e la vaxella del santuari de Déu en
són los fills de Leví segons
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la Sal, e baté XVIII M ª hòmens. 13 E †en
la host. E Josafat, fill de Eliüd, [*]
la terra dels fills d’Amon, a Anum per
la maytat de la barba entrò al mentó [*],
la barba entrò al mentó [*], e tremèsla porta de la ciutat. [*] 10 E viu Joab
la ciutat. [*] 10 E viu Joab que la
la batalla li era davant e darrera, e
la ciutat, e Joab se’n tornà a le ciutat
la host de Adoàsser, aquests se ajustaren
la host. 19 E vaeren los serfs de
la host e anà e destroví tota la terra
la terra dels fills d’Amon. E asetyà
la. 2 E David pres la corona del cap de
la corona del cap de lur rey e trobà que
la ciutat. 3 E manà-ce’n lo pobla qui
la padrera del ferra, e en Magerot. E axí
la sua lança era axí com un plagador de
la mà de David e en la mà de sos serfs.
la mà de sos serfs. 21,Tit Capítol XXI 1 E
la paraula del rey era sobra Joab fort, e
la paraula del rey. 7 E fo açò mal en l’
la fallonia de ton servent, car molt he
la terra per l’àngel percusient de nostre
la mà de l’homa. 14 E, adonchs, donà
la era de Geruau gebuzeu. 16 E alçà David
la terra e lo cel ab son coltell tret en
la faç. 17 E dix David a nostre Senyor:
la casa de mon pare, e no en aquest pobla
la era de Geruau gebuzeu. 19 E puyà David
la paraula de Gad, la qual dix per nom de
la qual dix per nom de Déu. 20 E regirà’s
la sua faç devers terra. 22 E dix David a
la era e bastiré altar a nostre Senyor,
la mortaldat de sobra lo pobla. 23 E dix
la e face’n lo meu senyor ço que li sia
la era Ernau gebuzeu, sacrificà aquí, 29
la terra d’Israel, qui focen picapedrés,
la casa de nostre Senyor. 3 E ferres per
la casa de nostre Senyor en nom e en l’
la qual cosa yo lo hy aparallaré. E
la casa de nostre Senyor Déu d’Israel. 7
la paraula de nostre Senyor, dient “Molta
la casa de nostre Senyor ton Déu, axí com
la vostra mà los habitadors de la terra
la terra devant nostra Senyor e devant lo
la amistança de nostra Senyor e la vaxella
la vaxella del santuari de Déu en la casa
la casa qui serà bastida en lo nom de Déu.
la casa de lurs pares, cap patrons de lurs
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1Par 23,24 nombres per nombra de noms, faent la obra del servey de la casa de Déu de XX
1Par 23,24
noms, faent la obra del servey de la casa de Déu de XX anys ensús. 25 Cor
1Par 23,28
mà dels fills de Aaron, e serviren la casa de Déu sobra les claustres [*] e
1Par 23,28
[*] e sobra lo mundament de tota la sagrestia en la obra del servey de la
1Par 23,28
mundament de tota la sagrestia en la obra del servey de la casa de Déu; 29 e
1Par 23,28
sagrestia en la obra del servey de la casa de Déu; 29 e del pa de l’
1Par 23,29
29 e del pa de l’aparellament, de la sèmola del vespra al sacrifici, e de
1Par 23,32 Aron, lurs germans, e lo servey de la casa de Déu. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E
1Par 24,7
als fills d’aquells. 7 E axí la primera sort a Joraïp, e la segona a
1Par 24,7
7 E axí la primera sort a Joraïp, e la segona a Jadeÿas, 8 e la terça a Carim,
1Par 24,8
Joraïp, e la segona a Jadeÿas, 8 e la terça a Carim, e la quarta a Sehorim, 9
1Par 24,8
a Jadeÿas, 8 e la terça a Carim, e la quarta a Sehorim, 9 e la quinta a
1Par 24,9
a Carim, e la quarta a Sehorim, 9 e la quinta a Maletxies, e la sisena a
1Par 24,9
9 e la quinta a Maletxies, e la sisena a Memamín, 10 e la VII e a
1Par 24,10
e la sisena a Memamín, 10 e la VII e a Achós, e la VIII ª a Abià, 11 e
1Par 24,10 a Memamín, 10 e la VII e a Achós, e la VIII ª a Abià, 11 e la VIIII º a Gesua,
1Par 24,11
e a Achós, e la VIII ª a Abià, 11 e la VIIII º a Gesua, e la X ª a Zacaries,
1Par 24,11
a Abià, 11 e la VIIII º a Gesua, e la X ª a Zacaries, 12 e la XI ª a Eliazip,
1Par 24,12
a Gesua, e la X ª a Zacaries, 12 e la XI ª a Eliazip, a Zepxim, e la XII ª a
1Par 24,12
12 e la XI ª a Eliazip, a Zepxim, e la XII ª a Hupà, 13 e la XIII ª a Gesseab,
1Par 24,13
a Zepxim, e la XII ª a Hupà, 13 e la XIII ª a Gesseab, e la XIIII a Bilgà,
1Par 24,13
a Hupà, 13 e la XIII ª a Gesseab, e la XIIII a Bilgà, 14 e la XV ª a Amor, e
1Par 24,14
a Gesseab, e la XIIII a Bilgà, 14 e la XV ª a Amor, e la XVI ª a Assir, 15 e
1Par 24,14
a Bilgà, 14 e la XV ª a Amor, e la XVI ª a Assir, 15 e la XVII ª a Episés,
1Par 24,15
a Amor, e la XVI ª a Assir, 15 e la XVII ª a Episés, e la XVIII ª a Paraýs,
1Par 24,15
a Assir, 15 e la XVII ª a Episés, e la XVIII ª a Paraýs, 16 e la XVIIII ª a
1Par 24,16
Episés, e la XVIII ª a Paraýs, 16 e la XVIIII ª a Jasiel, e la XX ª a Jaquim,
1Par 24,16
16 e la XVIIII ª a Jasiel, e la XX ª a Jaquim, 17 e la XXI a Gamuel, e
1Par 24,17
a Jasiel, e la XX ª a Jaquim, 17 e la XXI a Gamuel, e la XXII ª a Dabies, 18
1Par 24,17 a Jaquim, 17 e la XXI a Gamuel, e la XXII ª a Dabies, 18 e la XXIII a
1Par 24,18 Gamuel, e la XXII ª a Dabies, 18 e la XXIII a Macies. 19 Açò és lo nombra per
1Par 24,19
nombra per lur ofici per vanir en la casa de Déu, axí com era custuma en
1Par 25,1
1 E departí David los prínceps de la host l’ofici de [*] Asap e Aman e de
1Par 25,6
e Getidum e Aman, ab lo cantar en la casa de Déu ab sembes e ab tabals e ab
1Par 25,6
e ab so d’òrguens en lo servey de la casa de nostre Senyor Déu [*]. 7 E
1Par 25,9
pochs, mestres ab escolans. 9 E axí la primera sort a Josep, fill de Asaf; e
1Par 25,9
sort a Josep, fill de Asaf; e la segona a Gadalàs ab sos germans e ab
1Par 25,10
e ab sos fills, e foren XII; 10e la terça sort a Jatur e a sos fills e a
1Par 25,11
e a sos germans, e foren XII; 11 e la quarta sort axí a Jasser e a sos fills
1Par 25,12
e a sos germans, e foren XII; 12 e la sinquena sort axí a Mataties e a sos
1Par 25,13
e a sos germans, e foren XII; 13 e la VI ª axí a Baquies e a sos fills e a
1Par 25,14
e a sos germans, e foren XII; 14 e la VII ª sort axí an Agarella e a sos
1Par 25,15
e a sos germans, e foren XII; 15 e la VIII ª sort axí a Ysaÿes e a sos fills
1Par 25,16
e a sos germans, e foren XII; 16 e la VIIII ª sort axí a [*] e a sos fills e
1Par 25,17
e a sos germans, e foren XII; 17 e la X ª sort axí a Samehí e a sos fills e a
1Par 25,18
e a sos germans, e foren XII; 18 e la XI ª sort axí a Atzarell e a sos fills
1Par 25,19
e a sos germans, e foren XII; 19 e la XII ª sort axí a Zebies e a sos fills e
1Par 25,20
e a sos germans, e foren XII; 20 e la XIII ª sort axí a Subaell e a sos fills
1Par 25,21
e a sos germans, e foren XII; 21 e la XIIII ª sort axí a Mataties e a sos
1Par 25,22
e a sos germans, e foren XII; 22 e la XV ª sort axí a Geremot e a sos fills e
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1Par 25,23
e a sos germans, e foren XII; 23 e la XVI ª sort axí a Ananies e a sos fills
1Par 25,24
e a sos germans, e eren XII; 24 e la XVII ª sort axí a Janaquesa e a sos
1Par 25,25
e a sos germans, e eren XII; 25 e la XVIII ª sort axí a Ananià e a sos fills
1Par 25,26
e a sos germans, e eren XII; 26 e la XVIIII ª sort axí a Moŀlati e a sos
1Par 25,27
e a sos germans, e eren XII; 27 e la XX ª sort axí a Altha e a sos fills e a
1Par 25,28
e a sos germans, e eren XII; 28 e la XXI ª sort axí a Atir e a sos fills e a
1Par 25,29
e a sos germans, e foren XII; 29 e la XXII ª sort axí a Gidalti e a sos fills
1Par 25,30
e a sos germans, e eren XII; 30 e la XXIII sort axí a Naziot e a sos fills,
1Par 25,31
e a sos germans, e eren XII; 31 e la XXIIII sort axí a Romamti e a sos fills
1Par 26,6
fills qui foren senyors de la casa de lur pare, per ço com eren
1Par 26,14
de lurs pares [*]. 14 E caygué la sort primera a sol ixent a Ysaÿes [*]
1Par 26,27
que santificaren per esforsar la casa de Déu. 28 E tot açò que santificà
1Par 26,29
e de Naamies e de sos fills, a la obra defora sobra Ysrael, e los vagués
1Par 26,32
totes coses de nostre Senyor e·n la casa del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 E
1Par 27,4
[*] del mes primer. 4 E sobra la part del mes segon era Deday Atohera e
1Par 27,4 Mohelet era príncep e guiador sobra la companya, e eren XXIIII M hòmens. 5 E
1Par 27,5 XXIIII M hòmens. 5 E lo príncep de la host tercera del terç mes era Baraÿas,
1Par 27,5
de Johadà, lo [*] prevera, e en la sua companyia eren XXIIII M hòmens. 6
1Par 27,7
Amsadab, son fill. 7 E sobra la part quarta fon Azael, germà de Joal, e
1Par 27,7
Sabadies, son fill, aprés d’ell, e la companya [*]. 8 Del V mes era príncep
1Par 27,9
fill de Hiqués, lo racorbà, e en la sua companyia eren XXIIII M ª hòmens.
1Par 27,10
eren XXIIII M ª hòmens. 10 En la companya del VII èn mes era príncep
1Par 27,10
dels fills de Efraÿm, e en la sua companyia eren XXIIII M hòmens. 11
1Par 27,11
eren XXIIII M hòmens. 11 En la companyia del VIII èn mes era príncep
1Par 27,12
eren XXIIII M hòmens. 12 En la companya del VIIII è mes fon príncep
1Par 27,13
eren XXIIII M hòmens. 13 E en la companyia del X èn mes fon príncep
1Par 27,14
eren XXIIII M hòmens. 14 En la companyia del XI mes fon príncep Baraàs
1Par 27,26
Usiel. 26 E sobra los fahadors de la obra de fora e de lauró [*], 27 e sobra
1Par 27,29
e sobra les botigues [*]. 29 [*] de la Planura era Ciratay lo sarnita; e sobra
1Par 27,34
de Banaÿas, [*]. E lo príncep de la host del rey era Johab. 28,Tit Capítol
1Par 28,1
E ajustà David tots los prínceps de la host e los duchs dels trips, los
1Par 28,1
sos escuders e tots los vasalls de la host de Jerusalem. 2 E com los hach
1Par 28,2
casa de rapòs en lo meu cor a la archa de la covinensa de nostre Senyor
1Par 28,2
rapòs en lo meu cor a la archa de la covinensa de nostre Senyor Déu e a
1Par 28,4
ha elet a mi més que nengú de la casa de mon pare per esser rey sobra la
1Par 28,4
de mon pare per esser rey sobra la casa d’Israel enpertostemps, cor Judà
1Par 28,4
cor Judà ha alagit per senyor e de la casa de Judà és mon para, e entre los
1Par 28,8
presència de tot Ysrael e de tota la congregació de nostre Senyor e·n [*]
1Par 28,8
Senyor Déu, per ço que haratets la bona terra e la façats haratar a
1Par 28,8
per ço que haratets la bona terra e la façats haratar a vostres fills aprés de
1Par 28,11 11 E donà David a Salamó, son fill, la forma del palau e de ses casas e de ses
1Par 28,11
e de les sues cambres dobles e la casa del cubertís. 12 E la forma de tot
1Par 28,12
dobles e la casa del cubertís. 12 E la forma de tot ço qui era en sperit ab
1Par 28,12
era en sperit ab ell del palau de la casa de nostre Senyor e de totes les
1Par 28,13
e levitans e de tots los serveys de la casa de nostra Senyor e de tota la
1Par 28,13
la casa de nostra Senyor e de tota la vaxella de la casa de nostre Senyor, 14
1Par 28,13
Senyor e de tota la vaxella de la casa de nostre Senyor, 14 de cascun
1Par 28,16
16 E donà-li or a pes a obs de la taula [*] d’argent, 17 e les candeles
1Par 28,18
altar de perfum or esmerat a pes e la forma [*] dels xerobins de or e de lurs
1Par 28,19
açò m’és estat fet a saber ab tota la forma de les obres.» 20 E dix David a
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1Par 28,20
entrò que hages complida tota
1Par 28,21
e dels levitans, a tot l’ofici de
1Par 29,1
1 E adonchs lo rey David dix a tota
1Par 29,1
ha alet, ell és fadrí tendre e
1Par 29,2
ab tot lo meu poder he aparellat a
1Par 29,3
he volgut més e en voluntat en
1Par 29,3
de or e d’argent que donaré a
1Par 29,3
part tot açò qui és aparellat a
1Par 29,6
e dels sentanars e los prínceps de
1Par 29,7
de la obra del rey 7 que [*] a
1Par 29,8
donava aquelles als tresors de
1Par 29,10
benahí nostre Senyor devant tota
1Par 29,11 enpertostemps. 11 A tu, Senyor, ést
1Par 29,11
ést la granesa e lo vasellatge e
1Par 29,11
e la laor e lo venciment e
1Par 29,11
Cor tot ço qui és en lo cel e en
1Par 29,12
qui axalces tot príncep. 12 E
1Par 29,12
tot príncep. 12 E la riquesa e
1Par 29,12
regnas e regnaràs pertot, e en
1Par 29,13 nos confesam a tu e loam lo nom de
1Par 29,14
de vodar axí? Cor de tu és tot e de
1Par 29,15 forma de ombra són nostros dies en
1Par 29,16
a bastir aquesta casa en lo nom de
1Par 29,16
en lo nom de la tua santadat, de
1Par 29,17
dreturés e dels teus alets. Yo amb
1Par 29,18
nostros pares, guordaren açò a
1Par 29,20
20 E adonchs dix David a tota
1Par 29,20 nostre Senyor Déu. E banahíran tota
1Par Prol,51
aquelles coses de l’Avengeli,
1Par 23,7
e Merarí. 7 E los fills de Garson:
1Par 23,8
Laadar e Semeý. 8 E los fills de
1Par 12,6
Alcanà e Gesies e Sariel e Jàser e
1Par 23,9
tots aquests eren caps patrons de
1Par 2,54
54 E los fills de Samet foren-hi
1Par 7,33
e Baniael e Suar; aquests foren de
1Par 7,33
Suà, lur germana. 33 E los fills de
1Par 1,3 Malech, Jàrec, 3 Henoch, Matusalem,
1Par 20,5
aquí ferí Alcanan, fill de Jahir, a
1Par 7,8 e Ambrí e Gemiot e Abrà e Anachó e
1Par 11,20
dels altres XXX; ell gitava le sua
1Par 11,23
e en le mà de l’egepcià era le
1Par 11,23
ab ell una verga, tolch-li le sua
1Par 12,34
[*] †e ach tres al es† ab escut e
1Par 20,5
de Goliès lo geteu, del qual la sua
1Par 5,18
eren hòmens portans escuts e
1Par 12,8
de batalla e de host, aperellats ab
1Par 12,24
Dels fills de Judà, portant scut e
1Par 16,35
santadat e per loar tu en la tua
1Par 16,36
tot lo poble «Amén, amén, e
1Par 29,11
ést la granesa e lo vasellatge e la
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la obra del servey de Déu. 21 E vet les
la casa. E [*] en tota l’obra molt hom
la univercitat: –Salamó, mon fill, és u
la obra és de gran, cor no és de hom lo
la casa de nostre Senyor Déu or a les
la casa de Déu, cor encara he tresor de or
la casa del meu Déu, part tot açò qui és
la casa del santuari, 4 ço és, tres mília
la obra del rey 7 que [*] a la [*] casa de
la [*] casa de Déu [*], X mília drachmes
la casa de Déu per mà de Atusel lo
la multitud e dix: –Beneÿt sies tu,
la granesa e lo vasellatge e la laor e lo
la laor e lo venciment e la honor. Cor tot
la honor. Cor tot ço qui és en lo cel e en
la terra, de tu, Senyor Déu, és, e és lo
la riquesa e la honor és en lo teu
la honor és en lo teu esguordament, e tu,
la tua mà [*] és de esforsar e da axalzar
la tua laor. 14 E com qui som yo ni lo meu
la tua mà havem donat. 15 Cor palagrins
la terra sens esparansa. 16 Senyor, nostro
la tua santadat, de la tua mà, teu és tot.
la tua mà, teu és tot. 17 E yo sé, Déu
la humilitat del meu cor he vodades totes
la tua voluntat, e aytals són les
la gent: –Beneÿt sia tostemps lo nom de
la univercitat nostre Senyor, Déu de lurs
là on diu [*]: «E veuran aquell [*] lo
Laadar e Semeý. 8 E los fills de Laadar
Laadar havie-hy per cap Johel, e Secam e
Labusan de Curaytans, 7 e Johelà e
Ladan. 10 E los fills de Semeý foren Jóad
Laem e lo Nafatemps e Acorobech e Joab e
Lafalet. 34 E los fills de Zómer foren
Laffalet foren Fassat e Baniael e Suar;
Làmech, 4 Noè, Sem, Cam, Jàfet. 5 Los
Lamí, germà de Goliès lo geteu, del qual
Lamor: tots aquests foren de Bèquer. 9 E
lança sobra CCC que matà-na, e ell era
lança a forma de plagador de tela de
lança matexa [*], e aucís-lo [*]. 24 Tot
lança, XXXVII M ª. 35 E dels fills de Dan,
lança era axí com un plagador de taler de
lances e trahents darts, e asperts de
lansa e ascut, qui havían faç de lleó e
lansa, foren VI M ª e DCCC garnits e
laor. 36 Benaÿts nostre Senyor Déu d’
laor a nostre Senyor». 37 E com ell hach
laor e lo venciment e la honor. Cor tot ço
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1Par 29,13
a tu e loam lo nom de la tua
1Par Prol,38
pres, e aprés de les LXX ceŀles,
1Par 4,31
[*] e en Saraÿm. Aquestes són
1Par 7,2
e Samuel. Aquests foren caps de
1Par 10,7
ab ell era en fuyta, desempararen
1Par 13,2
e tots los levitans, qui són en
1Par 27,25
tresors de fora, en les ciutats, en
1Par 29,19
manaments e los teus testimonis e
1Par 18,17 de David los primers nats anaven al
1Par 29,4
les parets de les cases de
1Par 27,26
fahadors de la obra de fora e de
1Par 7,8
de Bèquer foren Samirà e Joàs e
Par Prol,2
si algú vol aprovar a ci matex
1Par Prol,1 suma. Prol,Inc Terç pròlech Prol Si
1Par Prol,8
dels hòmens e havien confirmade
1Par Prol,45
sia treta e bestida novella,
1Par Prol,62
«Qui creu en mi, segons que diu
1Par Prol,79
a mi que doní e liuré als vostres
1Par 2,21
21 E despuxs vench Esrom a
1Par 2,21
de Machir, pare de Galaad, e pres1Par 2,22
e aquest hach XXIII ciutats en
1Par 2,23
terra de Galaad. 23 E prengueren1Par 2,24
morí Esrom en Calev-Efrata. E
1Par 2,52 pare de Cariaciarim, qui veya sobra
1Par 2,53
dels linatges [*] fo lo Jattatell e
1Par 2,53
[*] fo lo Jattatell e le Purita e
1Par 2,54 e lo Nafatemps e Acorobech e Joab e
1Par 3,1 nom Emon, lo qual hach de Avinóham
1Par 4,38
noms mayorals en los linatges e en
1Par 5,11
los fills de Gaad en contra ells en
1Par 5,11
ells en le terra de Basan entrò a
1Par 5,22
[*] e habitaren aquí entrò a
1Par 6,27
e Elcanà. Aquests foren fills
1Par 6,32
de nostro Senyor; 32 e servien
1Par 6,32
[*] entrò que Salamó bastí
1Par 6,49
sobra l’altar del perfum en tota
1Par 6,57
57 E als fills de Aaron donaren
1Par 7,14
foren Asariel, que li infantà
1Par 7,14
que li infantà le sua concupina,
1Par 7,18
fill de Manessè. 18 E lur germane,
1Par 7,24
se filla hach nom Halazaraalanzar,
1Par 7,29
Gèsser e ses viletes [*] 29 En
1Par 9,29
les eynes del santuari e sobra
1Par 9,31
[*] ab lealtat que fos sobra
1Par 10,3
fills de Saül. 3 E encruscà’s
1Par 10,4
molt, no hu volch fer. E pres Saül
1Par 10,4
E pres Saül le sua espaza e posà
1Par 10,7
era Saül e sos fills e que tota
1Par 10,10
de lur déu, e lo cap ficaren en
1Par 10,13
contra nostre Senyor, no guardà
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laor. 14 E com qui som yo ni lo meu pobla
las quals vulgarment són axelsades sens
las ciutats en què regnà David. 32 E los
las casades de lurs pares e aquells
las ciutats e fogiren. E vengueren los
las ciutats ab lurs deports. E, com ells
las viles e en los castells, Jonathan,
las tues custumes, de fer-ho tot e de
lats del rey. 19,Tit Capítol XVIIII 1
launes d’or e d’argent. 5 [*] e aquellas
lauró [*], 27 e sobra les vinyes era
Làzer e Elinay e Ambrí e Gemiot e Abrà e
le ciència de les escriptures, ell se trau
le esplació dels LXX enterpatradors estave
le fe de la novella esgleya, justa cosa
le qual he treta de la traslació entiga,
le Escriptura, del ventre d’equella
le explanació dels LXX entrepatredors,
le filla de Machir, pare de Galaad, e pres
le per muller. E ell era de adat de LX
le terra de Galaad. 23 E prengueren-le
le Jassur e Aram, les viles de Jaÿr a
le muller de Esrom, qui havia nom Abià,
le miytat de les passades, hac fills; 53 e
le Purita e le Suimtà e lo Nestrayà, e
le Suimtà e lo Nestrayà, e aquells qui
le miytat de Ramayta, sarrita. 55 E dels
le ismaelita, e lo segon Daniel, lo qual
le casa de lurs pares; cresqueren molt. 39
le terra de Basan entrò a le Saltè 12 e
le Saltè 12 e Ezà. E era lur cap Saphan, e
le captivitat. 23 E lo mig trip de
le un de l’altre. 28 E los fills de
le tende del tabernaccla del testament [*]
le casa de nostre Senyor en Jerusalem, e
le obra del sant dels sants del santuari e
le ciutat del reculliment en Hebron, e en
le sua concupina, le grega; e encare li
le grega; e encare li infantà Mahir, pare
le Malquetana, engendrà Ysoda e Abiàzer e
le qual bastí Bacharon, lo Jusà e lo
le pertida dels fills de Menecè foren
le sèmola e lo vi e l’oli e l’encens e
le obra dels crespells. 32 E dels fills de
le batalla sobra Saül, e trobaren-lo
le sua espaza e posà le punta en son pits
le punta en son pits e lo pom en terra, e
le host qui era ab ell era en fuyta,
le casa de Dagon. 11 E oÿren los hòmens de
le paraula de nostre Senyor, per ço com
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1Par 11,3
-lo rey sobra d’Israel, segons le paraula de nostre Senyor, per mà de
1Par 11,7
cap e senyor. 7 E habità Daviu en le devesa, e per ço fon apellada «ciutat
1Par 11,8
«ciutat de Daviu». 8 E bestí le ciutat de Daviu tot entorn ço qui era
1Par 11,18
18 E aquests tres trencharen le host dels filisteus e portaren aygua
1Par 11,19
d’equests hòmens, cor yo beuria le lur ànima, cor en paril de lur ànima le
1Par 11,19
ànima, cor en paril de lur ànima le han aportada. E no le volch beura. Açò
1Par 11,19 de lur ànima le han aportada. E no le volch beura. Açò feren los tres
1Par 11,20 era cap dels altres XXX; ell gitava le sua lança sobra CCC que matà-na, e
1Par 11,23
de gran mesura de V colzes, e en le mà de l’egepcià era le lança a forma
1Par 11,23
e en le mà de l’egepcià era le lança a forma de plagador de tela de
1Par 11,23
ab ell una verga, tolch-li le sua lança matexa [*], e aucís-lo [*].
1Par 12,2
2 e trahents sagetes ab arch en le mà dreta, e ab l’esquerra les pedres e
1Par 12,23
lo regna de Saül a ell, segons le paraula de nostre Senyor. 24 Dels fills
1Par 12,28
qui era fadrí vasall de host ab le casa de son pare, qui era príncep, II M
1Par 13,5
d’Israel, de Sicoch [*] entrò a le entrada de Emach, per fer vanir l’
1Par 13,7
on era Asaà e Achià, qui manaren le vadella. 8 E David e tot Ysrael
1Par 13,9
mà per pendra l’arque e ratenir- le, que no caygués, cor la vadella
1Par 13,10
allenegà e moch-se. 10 Per açò le ira de nostre Senyor vench contra Asaà
1Par 13,10
-lo, per ço com mès ça mà sobra le arque; e morí aquí devant Déu. 11 E fou
1Par 13,13
ab si en la sua ciutat, e féu- le pozar en la casa de Obedebedom [*] 14
1Par 14,1
de sedra e mestres [*] per a bestir le casa. 2 E David conech que nostre
1Par 14,11 ha nostre Senyor mos anemichs en le mia mà axí com a desportellament d’
1Par 14,14
li: –Puge derrera ells e fé-los le volta desús, e vendràs contra Bataÿm.
1Par 14,15
contra Bataÿm. 15 E, com oyràs le veu de la tempesta que yo los trematré
1Par 15,1 E David féu casa a nostre Senyor en le sua ciutat, e bastí loch a le arque de
1Par 15,1
en le sua ciutat, e bastí loch a le arque de Déu, e atendà allí tenda. 2 E
1Par 15,29
nostre senyor fou venguda entrò a le ciutat de David, Michol, filla de Saül,
1Par 15,29 Michol, filla de Saül, esguordà per le finestra e viu lo rey David saltant e
1Par 16,1
l’archa de nostre Senyor e feren- le estar dins lo tabernaccla que David li
1Par 16,3
tothom de Ysrael, de l’hom entrò a le fembra, una pessa de pa a cascun, un
1Par 16,23
23 «Cantats a nostre Senyor tota le terra, recomptats de dia en dia la sua
1Par 16,24
salvació. 24 Anunciats a les gents le sua glòria, e a tots los pobles les
1Par 17,11
anar als teus pares, yo faré levar le tua sament aprés tu, qui serà de tos
1Par 17,13
pare e ells seran a mi fills, e le mia mà no·s levarà de sobra ell, axí
1Par 17,17 teu esguordament: has parlat sobra le casa de ton serf de luyn e has-ma fet
1Par 19,3
aspiar e per ensercar e per regirar le terra tua. 4 E pres Anum los missatgers
1Par 19,8
ho sabé, tremès-hi Joab ab tota le sua host. 9 E axiren-hi los fills d’
1Par 19,15
en la ciutat, e Joab se’n tornà a le ciutat de Jerusalem. 16 E vahé açò
1Par 21,17
què han fet? Senyor Déu, sia le tua mà sobra [*] la casa de mon pare, e
1Par 22,1
XXII 1 E dix David: –Açò serà le casa de Déu nostre Senyor, e açò sia
1Par 22,12
en regir sobra Ysrael e que guarts le lig de nostre Senyor ton Déu. 13 E
1Par 26,12
de prop lurs germans per servir le casa de Déu. 13 E gitaren sorts axí en
1Par 26,28
tot açò qui era santificat era en le mà de Salomir e de sos germans. 29 E de
1Par 29,5
qual serà aquell que no umple vuy le sua mà e aquella estena a nostre
1Par 7,26
d’equell, e Thaha d’aquell, 26 e Leadan d’equell [*] 27 [*]. 28 E lurs
1Par 9,22
lo profeta los stablien en lur lealtat, 23 e [*] lurs infants sobre les
1Par 9,26
per star ab aquests, 26 cor ab lealtat eren los quatre portés e eren
1Par 9,31
dels levitans, era mayoral [*] ab lealtat que fos sobra le obra dels
1Par 9,33
cantors [*] dels levitans, qui eren lecenciats per les cambres, cor de dia e
1Par 4,21
de Colà, fill de Judà: Ber, pare de Lechà, e Lehedà, pare de Mehessà, e los
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1Par 4,21
fill de Judà: Ber, pare de Lechà, e
1Par 4,14 pare de Joab, senyor de Joaxim, cor
1Par Prol,81
corregide e esmanade, de
1Par 21,23
a fer holocaust e les arades per
1Par 4,37
e Sizà, fill de Dissipey, fill de
Par Prol,2
aprovar a ci matex le ciència de
Par Prol,5
e per sengles punts de paraules
Par Prol,11
de ço que no podem dir, de
1Par Prol,7 ço qui una vegada era enflamat en
1Par Prol,10
scilenci aprovàs. Cor, segons
1Par Prol,21
los trellats de Lucià màrtir, e
1Par Prol,38 una vegada havien pres, e aprés de
1Par Prol,40
sengles ceŀles, e açò·s lig en
1Par Prol,55
en aquells qui l’amen», e
1Par Prol,75
matex los acusadors [*], com en
1Par Prol,76
axí si virtut e vici no sia en
1Par Prol,85
Divré ha-Iannín, ço és, a saber,
1Par Prol,86 Dies dels reys», per ço és fet que
1Par Prol,92 faré açò segons que diu Ysmeu: «Si
1Par Prol,94
n’he yo a fer?» (ço és a dir, si
1Par 1,29
Ysach e Ysmael. 29 Aquestes són
1Par 2,16
Semolo lo VI, Daviu lo VII è. 16 E
1Par 2,23
23 E prengueren-le Jassur e Aram,
1Par 2,52
qui veya sobra le miytat de
1Par 3,9
VIIII, menys de aquells que hach de
1Par 4,2
engendrà Humar e Lóat; e açò són
1Par 4,33
e Essam, V viletes, 33 e totes
1Par 4,43
Sazaý, eren lurs caps; 43 e fariren
1Par 5,24
molt. 24 E los caps de
1Par 5,24
24 E los caps de les cases e de
1Par 5,24
[*] hòmens de nomenada, caps de
1Par 7,40
foren fills de Acer, caps de
1Par 8,6
los fills de Ehud qui foren caps de
1Par 9,18
orient. E aquests [*] los portés de
1Par 9,23
23 e [*] lurs infants sobre
1Par 9,24
e Ananies), 24 e a IIII vents eren
1Par 9,26
eren levitas e eren ordonats sobra
1Par 9,27
sola a ells era la guorda, e tanien
1Par 9,28
e tanquaven. 28 E tanien totes
1Par 9,29
[*], 29 cor eren stablats sobre
1Par 9,29
e lo vi e l’oli e l’encens e
1Par 9,30
com feien los letovaris de
1Par 9,33
levitans, qui eren lecenciats per
1Par 10,10
ýdoles e a lur poble. 10 E materen
1Par 11,8
ço qui era pla, e Joab mantench
1Par 11,39
e Nafrayà, lo baró portador de
1Par 12,2
en le mà dreta, e ab l’esquerra
1Par 12,2
e ab l’esquerra les pedres e
1Par 12,8
e eren leugers com a cabirols sobre
1Par 13,2
germans qui són romasos per totes
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Lehedà, pare de Mehessà, e los linages de
†Lehoadis† éran. 15 E los fills de Calef,
lenguatge grech, e no·n deuria esser
lenya [*] al sacrifici; tot t’ho daré. 24
Leon, fill de Yadeyà, fill de Sadir, e
les escriptures, ell se trau escarn de ci
les stòries qui són jaquides en los libres
les coses lexades, cor aquelles coses que
les orelles dels hòmens e havien
les varietats dels regnes, diversos
les migenseres províncies qui són entre
les LXX ceŀles, las quals vulgarment són
les lurs esglésies, la qual cosa no
les altres coses semblants d’equestes
les altres coses me promoven, despux
les coses, mas que sia mudada ab lo actor
«les Paraules dels Dies dels reys», per ço
les històries †nosaltres† e los boscatges
les orelles dels altres són sordes, què n’
les orelles dels altres no són entenents).
les generacions: Lo primer nat de Ismael
les germanes foren Sarugà e Abigual. E los
les viles de Jaÿr a Tanat e ses viletes, e
les passades, hac fills; 53 e dels
les concopines, e Tamar era lur germane.
les generacions dels sarietans. 3 E
les viletes qui són entorn aquestas
les relíquies qui eren escampades de
les cases e de les casades de lurs pares
les casades de lurs pares foren Éfer e
les cases de lur pare. 25 E fornicaren
les cases de lurs pares, hòmens triats de
les cases de lurs pares dels habitadors, e
les posades dels fills de Leví. 19 E
les portes de la casa de Déu e del
les portes, a llevant e a migjorn e a
les cambres e sobra los tresors de la casa
les claus fins al matí e obrien e
les eynes [*], e per comta ho rabien [*],
les eynes del santuari e sobra le sèmola e
les spècies e pimentes. 30 E sobra los
les pimentes. 31 E Matichaties, dels
les cambres, cor de dia e de nit eren
les armas de Saül en la casa de lur déu, e
les relíquies de la ciutat de Daviu. 9 On
les armes de Joyà, fill de Asaxayà, 40 e
les pedres e les segetes ab l’arch. Eren
les segetes ab l’arch. Eren dels germans
les muntanyes per cuyta. 9 E Ésser era lur
les terres de Israel, e ab ells sien tots
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1Par 14,17
Senyor donà la sua por per totes
1Par 16,8
lo seu nom e fets a saber a
1Par 16,8
seu nom e fets a saber a les gents
1Par 16,9
e alegrats-vos per totes
1Par 16,12
la sua [*] sovint, 12 remembrats
1Par 16,24 dia la sua salvació. 24 Anunciats a
1Par 16,24
le sua glòria, e a tots los pobles
1Par 16,26
terribla sobra tots los déus 26 de
1Par 16,31
sbalaesque’s la terra e diguen [*]
1Par 16,35
e ajusta-nos e estorç-nos de
1Par 17,7
‘Yo t’he pres del folch derrera
1Par 17,19
aquesta nobleza per fer a saber
1Par 17,20
sinó tu, tot axí com havem oït en
1Par 18,1
e humilià’ls e pres Gatza e
1Par 18,4 XX M ª pahons, e cremà David totes
1Par 18,7
David en tot loch on anà. 7 E pres
1Par 18,7
serfs de Adoràtzer e aportaren1Par 18,11
e ab l’aur que portà de totes
1Par 19,13
-nos per nostro poble e per
1Par 20,3
e en Magerot. E axí ho féu de totes
1Par 21,13 Gaddi: –[*] Molt més am caura yo en
1Par 21,13
de nostre Senyor, cor moltes són
1Par 21,23
los meus bous a fer holocaust e
1Par 22,2
qui focen picapedrés, qui picacen
1Par 22,3
per fer moltes claus a obs de
1Par 22,3
obs de les portes dels portals e de
1Par 22,5
en nom e en l’orda de Déu en totes
1Par 22,13
seràs abundant si guardes fer
1Par 23,26
al tabernaccla ne nengunes de
1Par 23,27 eynes per son servey. 27 Cor segons
1Par 23,28
e serviren la casa de Déu sobra
1Par 23,29
del vespra al sacrifici, e de
1Par 23,31
e en los caps dels mesos e de
1Par 24,4
dels hòmens cap patrons [*] de
1Par 26,1 e foren XII. 26,Tit Capítol XXVI 1E
1Par 26,12 Cussí eren XIII. 12 E aquestes eren
1Par 26,26
e dels sentanars, e los prínceps de
1Par 26,27
e los prínceps de les hosts, 27 de
1Par 26,27
les hosts, 27 de les batallas e de
1Par 27,23 Senyor dix de créxer Ysrael axí com
1Par 27,24
Ysrael e no puyà lo nombra de
1Par 27,25
e sobra los tresors de fora, en
1Par 27,27
de fora e de lauró [*], 27 e sobra
1Par 27,27
e sobra los cellers del vi e de
1Par 27,28
e sobra los ullastres qui eren en
1Par 27,28 les Valls, era Balamon [*]; e sobra
1Par 27,29
lo sarnita; e sobra los bous de
1Par 27,30
era Onil lo esmalaÿta. E sobra
1Par 27,31
Sacaries lo meronoteu. 31 E sobra
1Par 28,1
dels trips, los primers nats de
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les gents. 15,Tit Capítol XV 1 E David féu
les gents les sues obres. 9 Cantats al
les sues obres. 9 Cantats al Senyor e
les sues maravellas. 10 E loats lo nom de
les sues maravellas e los juýs de la sua
les gents le sua glòria, e a tots los
les sues maravellas, 25 cor gran és nostre
les [*] ídoles, e nostre Senyor ha fets
les gents que nostre Senyor ha regnat. 32
les gents, per loar lo nom de la tua
les ovelles que sies senyor sobra lo meu
les tues nobleses. 20 Senyor Déu, no és
les nostres orelles. 21 E qui és aytal com
les suas viletes de la mà dels filisteus.
les carretas, sinó C. 5 E vench Aram
les vergues d’or que havien los serfs de
les en Jerusalem. 8 E David pres Macaat e
les gents de Edom e de Moab [*] e dels
les ciutats del nostre Déu, e nostre
les altres ciutats dels fills d’Amon. E
les mans de nostre Senyor, cor moltes són
les sues misericòrdias, que caura en la mà
les arades per lenya [*] al sacrifici; tot
les pedres del tall a bastir la casa de
les portes dels portals e de les
les frontices. Tot açò féu aparallar
les terres, per la qual cosa yo lo hy
les sirmònies e los judicis que comanà
les eynes per son servey. 27 Cor segons
les paraules de David, lo derrer nombra
les claustres [*] e sobra lo mundament de
les fogaces primes alizes, e dels
les solemnitats, per nombra axí com era en
les cases de lurs pares, e foren XVI. E
les partides dels portés foren dels
les partides dels portés dels caps dels
les hosts, 27 de les batallas e de les
les batallas e de les despulles, que
les despulles, que santificaren per
les steles del cel. 24 E Joab, lo fill de
les paraules dels dies com féu comtar lo
les ciutats, en las viles e en los
les vinyes era Semeý, fill de Ramman, e
les vinyes era Sabdí lo sofonita. 28 E
les Valls, era Balamon [*]; e sobra les
les botigues [*]. 29 [*] de la Planura era
les valls era Safach, fill de Edelay. 30 E
les someras era Sacaries lo meronoteu. 31
les ovelles era Jahas lo geteu. Tots
les companyes qui servien lo rey e los
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1Par 28,11
e de ses casas e de ses sales e de
1Par 28,11
sales e de les suas alguorfes e de
1Par 28,12 la casa de nostre Senyor e de totes
1Par 28,13
Senyor e dels santuaris. 13 E de
1Par 28,17
obs de la taula [*] d’argent, 17 e
1Par 28,19
fet a saber ab tota la forma de
1Par 28,21 la obra del servey de Déu. 21 E vet
1Par 29,2
a la casa de nostre Senyor Déu or a
1Par 29,2
Déu or a les eynes de or e argent a
1Par 29,2
a les eynas d’argent e aram a
1Par 29,2
aram a les eynas d’aram e ferro a
1Par 29,2
a les eynes de ferro e fusts a
1Par 29,4
d’argent esmarat per enblanquir
1Par 29,4
per enblanquir les parets de
1Par 29,18
açò a la tua voluntat, e aytals són
1Par 29,29 seu. 29 Les paraules del rey David,
1Par 29,29
del rey David, les primeres e
1Par 29,29
e les derreres, són escrites en
1Par 29,29
Paraules de Samuel profeta, sobra
1Par 29,29
Salamó son fill en loch seu. 29
1Par Prol,5
que yo trelladàs segons lo sermó
1Par Prol,43 per què no rabran la mia relació en
1Par 9,30
fills dels capallans, com feien los
1Par 19,6
Amon, tramès, i els fills de Amon,
1Par 12,8
qui havían faç de lleó e eren
1Par 22,16
e aur e aram e ferra sens nombra.
1Par 28,2
2 E com los hach ajustats,
1Par 29,25
[*] a Salamó. 25 E nostre Senyor
1Par 17,13
levarà de sobra ell, axí com l’he
1Par 12,15
e féran fogir los amicarans a
1Par 13,6
Cariaciharim, qui és en Judea, per
1Par 17,11
per anar als teus pares, yo faré
1Par 17,13
seran a mi fills, e le mia mà no·s
1Par 10,12
fet los filisteus a Saül, 12 e
1Par 14,2
rey sobra Ysrael, cor molt era
1Par 22,19
a nostre Senyor Déu vostra, e
1Par 2,1
fills de Jacob: Rubèn, Simeon,
1Par 6,38
Thora, 38 [*] fill de Caad, fill de
1Par 6,47
de Musí, fill de Merarí, fill de
1Par 9,18
portés de les posades dels fills de
1Par 12,26
VII M ª [*]. 26 E dels fills de
1Par 21,6 CCCC M ª e LXXXIII hòmens [*]. 6 E
1Par 23,14
foren aparellats en lo trip de
1Par 23,24
24 Aquests són los fills de
1Par 23,27
lo derrer nombra dels fills de
1Par 24,6
de Thanael, escrivà del trip de
1Par 24,20
Déu d’Israel. 20 E los fills de
1Par 27,17
fill de Mahachà; 17 e del trip de
1Par 6,48
fill de Leví. 48 E lurs germans
1Par 9,2
ciutats e lurs sacerdots e lurs
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les suas alguorfes e de les sues cambres
les sues cambres dobles e la casa del
les cubertas e cambres tot entorn dels
les partides dels capellans e levitans e
les candeles e los bacins [*] d’or [*] a
les obres.» 20 E dix David a Salamó, son
les pertides dels preveres e dels
les eynes de or e argent a les eynas d’
les eynas d’argent e aram a les eynas d’
les eynas d’aram e ferro a les eynes de
les eynes de ferro e fusts a les eynas da
les eynas da fusts e pedres de carboncles
les parets de les cases de launes d’or e
les cases de launes d’or e d’argent. 5
les cogitacions del cor del teu pobla;
les primeres e les derreres, són escrites
les derreres, són escrites en les Paraules
les Paraules de Samuel profeta, sobra les
les Paraules de Natan profeta [*]. 30 Ab
Les paraules del rey David, les primeres e
letí los libres habraychs, cor ço qui una
letí ne per què·s cuyden n·és cuydaren
letovaris de les pimentes. 31 E
letres e bé M quintars d’argent per
leugers com a cabirols sobre les muntanyes
Leva e fes, e sia nostre Senyor ab tu. 17
levà’s en peus e dix: –Oiats, mos germans
levà en alt Salamó a vista de tot Ysrael e
levada en aquell qui és estat abans de tu.
levant e a ponent. 16 E vengueren dels
levar l’arque de nostre Senyor [*] en lo
levar le tua sament aprés tu, qui serà de
levarà de sobra ell, axí com l’he levada
levaren-se tots los hòmens de l’host e
levat en alt son regna per lo poble d’
levats e bastits lo santuari de nostre
Leví e Judà e Ysachar e Zabulon 2 e Dan e
Leví, fill de Ysrael. 39 E son germà Ysay
Leví. 48 E lurs germans levitans eren
Leví. 19 E Salum, fill de Coré, fill de
Leví foren [*] 27 [*] III M ª e DCC. 28 E
Leví e Benyamín no foren comtats ab ells,
Leví. 15 E los fills de Moysès foren
Leví segons la casa de lurs pares, cap
Leví: de homa de XX anys ensús. 28 Lur
Leví, devant lo rey e davant los prínceps
Leví, los romasos: fills de Abraam,
Leví, Ysaÿes, fill de Camiel; fill de
levitans eren ordonats tots al servey del
levitans e lurs donats tots los cativaren.
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1Par 9,14
obra de la casa de Déu. 14 E dels levitans fon Samaÿas, fill de Assub, fill
1Par 9,31
pimentes. 31 E Matichaties, dels levitans, era mayoral [*] ab lealtat que
1Par 9,33
éran tots los cantors [*] dels levitans, qui eren lecenciats per les
1Par 9,34
és a saber, los caps mayorals dels levitans segons lurs generacions éran
1Par 13,2
sien tots los sacerdots e tots los levitans, qui són en las ciutats ab lurs
1Par 15,2
acostàs a la arque de Déu, sinó los levitans, cor ells alegí nostre Senyor que
1Par 15,4
David los fills de Aaron e los levitans. 5 Dels fills de Caat, e Uriel
1Par 15,11
Sadoch e Abiatà, sacerdots, e los levitans Oriel e Asayà e Joel e Samaÿas e
1Par 15,12
–Vós sots los caps patrons dels levitans, santificats-vos, e vostros
1Par 15,15
d’Israel, 15 e aportaren los dels levitans l’arqua de Déu, axí com manà
1Par 15,16
16 E dix David als prínceps dels levitans que fecen star [*] ab himnes e ab
1Par 15,17
donar alagria. 17 E féran estar los levitans Emà, fill de Johel [*] 18 e sos
1Par 15,22
22 E Cananies, príncep dels levitans, asayava, trompava e amanave los
1Par 16,4
E mès devant l’archa [*] servidors levitans per remembrar [*] nostre Senyor.
1Par 24,30 Geremot. Aquests són los fills dels levitans per lurs casades peyroals. 31 E
1Par 24,31
caps patrons dels capellans e dels levitans, lo cap patró en contra son
1Par 28,13
E de les partides dels capellans e levitans e de tots los serveys de la casa
1Par 28,21
les pertides dels preveres e dels levitans, a tot l’ofici de la casa. E [*]
1Par 9,26
eren los quatre portés e eren levitas e eren ordonats sobra les cambres
1Par 23,2
de Ysrael e los sacerdots e los levites. 3 E foren comtats tots los
1Par 23,3
levites. 3 E foren comtats tots los levites hom de XXX anys ensús, e foren per
1Par 23,6
IIII M ª, [*] 6 e David partí los levites per partides, ço és a saber:
1Par 23,26
per tostemps 26 E no [*] als levites al tabernaccla ne nengunes de les
1Par 15,27
ab un mantell de porpra, e tots los levítichs, qui aportaven la archa, e los
1Par 27,23
E David no féu comptar lo trip de Levý de XX anys amunt, cor nostro Senyor
1Par 10,4
en son pits e lo pom en terra, e lexà’s caure sobre ella. 5 E com son
1Par 16,37
37 E com ell hach açò dit, ell lexà d’aquí avant l’archa del testament
1Par 16,37
del testament de nostre Senyor, e lexà aquella a Asap e sos germans per
Par Prol,11
ço que no podem dir, de les coses lexades, cor aquelles coses que en la Lig
Par Prol,13 no són planament contengudes e són lexades e oblidades, en aquest libre se
1Par 28,9
trobar-l’has; e si ell lexas, lexar-t’ha per tostemps. 10 Vet que are
1Par 28,20
ab tu, e no·t derelinquirà ne·t lexarà entrò que hages complida tota la
1Par 14,12
Baalfarazim. 12 E los filisteus lexaren aquí lurs déus e David manà que
1Par 28,9
serchas, trobar-l’has; e si ell lexas, lexar-t’ha per tostemps. 10 Vet
1Par 16,40
[*], axí com és scrit en la ley de nostre Senyor, la qual manà a
1Par 2,3
Er e Honam e Salè. Aquests tres li infentà Barsua la cananita. E [*] fou
1Par 2,4
de Déu, e Déu aucís-lo. 4 E Tamar li inffantà Fares e Àram. E foren los
1Par 2,9
Esarià. 9 E los fills de Esrom que li infentà Nasaracamel foren Rama e
1Par 2,19
Effetar per muller e enfentà- li Hur. 20 E [*] engendrà-li Hurí, e
1Par 2,20
-li Hur. 20 E [*] engendrà- li Hurí, e Hurí engendrà Bessales. 21 E
1Par 2,24
qui havia nom Abià, enfantà- li Essur, pare de Techoa. 25 E foren los
1Par 2,29
qui ha nom Abial, e infentà- li Aeban e Molid. 30 E los fills de Nadab
1Par 2,35
nom Saarchaà. 35 E Saran donà- li se filla per muller, e infentà Aray
1Par 3,4
de Achlà, se muller [*]. 4 A aquest li nesqueren VI en Hebron, e regnà aquí
1Par 3,5
anys e VI mesos. 5 E nasqueren- li en Jerusalem aquests fills: Semchà e
1Par 4,6
dues mullers, Elà [*]. 6 E Neathà li enfentà Acussam e Éffer e Atimuy e
1Par 4,10
-mi, yo faré açò e açò. E féu- li venir Déu açò que demanà tot. 11 E
1Par 4,11
tot. 11 E Calup, germà de Suà, qui li engendrà Mahir, qui fon pare de Eschon.
1Par 7,14
fills de Menessè foren Asariel, que li infantà le sua concupina, le grega; e
1Par 7,14
sua concupina, le grega; e encare li infantà Mahir, pare de Galaad. 15 E
244

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 7,16
muller de Matxir, fill e mès1Par 7,23
se muller, e consabé [*], e mès1Par 11,23
E devellà ab ell una verga, tolch1Par 12,17 eren venguts per pau ne per aydar1Par 12,22 venien hòmens a David per ajudar1Par 14,10
-los-has en mes mans? E dix1Par 14,14
[*] a nostro Senyor, e Déu dix1Par 14,16
filisteus. 16 E féu David axí com
1Par 15,3
de nostra Senyor en lo loch que
1Par 16,1
estar dins lo tabernaccla que David
1Par 17,25
a la orella de ton serf da bastir1Par 18,4
·n lo flum de Eufrates. 4 E tolch1Par 18,5
rey de Sabaà, e David aucís1Par 18,6
fou subjugat Aram a David e donà1Par 18,10
demanar pau e que·l saludàs e que
1Par 18,10
havia ferit Adorròer [*]. E encara
1Par 19,5 E David tremès los misatges que no
1Par 19,10
[*] 10 E viu Joab que la batalla
1Par 19,13
Déu, e nostre Senyor face ço que
1Par 21,23
-la e face’n lo meu senyor ço que
1Par 21,28 E com viu David que nostre Senyor
1Par 22,6
6 E apellà [*] Salamó e manà1Par 22,10
al meu nom, ell me serà fill e yo
1Par 24,19 en poder de Aron, lur pare, axí com
1Par 28,6
car yo he elet a ell per fill e yo
1Par 28,10
nostre Senyor t’ha alagit que tu
1Par 28,16
e de ses cresolas [*]. 16 E donà1Par 28,19
de nostre Senyor. 19 Tot ço
1Par 4,9
de Arum. 9 Fon Jabés [*] dient:
1Par 6,29
los fills de Merarí foren Maalí, e
1Par Prol,50
que yo he escrit no ha molt lo
1Par Inc
Inc Ací comença lo Primer
1Par, Expl
Expl Ací és acabat lo Primer
Par Prol,Inc
Comensa lo Primer
Par Prol,Inc lo pròlech de sent Gerònim sobre lo
Par Prol,14 són lexades e oblidades, en aquest
1Par 9,1
aperentat axí com és escrit en lo
Par Prol,6
les stòries qui són jaquides en los
Par Prol,12
coses que en la Lig e en los
1Par Prol,5
trelladàs segons lo sermó letí los
1Par Prol,23
qui són filisteus, los quals
1Par Prol,24
Panfili e Ausebi, e foren los dits
1Par Prol,57
d’equestes esser trobades en los
1Par 6,34
de Elcanà, fill de Joratam, fill de
1Par Prol,40
obriren sengles ceŀles, e açò·s
1Par 22,12
regir sobra Ysrael e que guarts le
Par Prol,12
cor aquelles coses que en la
1Par Prol,73 me rouhen, em poblich maldient,
1Par 6,17
són los noms dels fills de Gerson:
1Par 6,20
[*]. 20 E per lurs perentats
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li nom Fares; e lo nom de son germà Sares,
li nom Baharià, cor ab mal era ab son
li le sua lança matexa [*], e aucís-lo
li, ne si eren ab ell d’un cor ensemps, o
li entrò que fo ab ten gran host com host
li nostre Senyor: –Puge, que yo·ls te
li: –Puge derrera ells e fé-los le
li havia manat nostre Senyor, e farí la
li havia aparellat. 4 E ajustà David los
li havia atendat, e sacrificaren
li casa, per açò, Senyor, ha trobat de
li David CCC carretas e VII M ª cavallers
li XXII M ª hòmens. 6 E fou subjugat Aram
li tribut. E salvà nostre Senyor Déu a
li fes gràcias, com havia ferit Adorròer
li tremès vaxella d’aur e d’argent e d’
li vinguecen davant, cor molt éran estats
li era davant e darrera, e alegí de tots
li plàcia. 14 E acostà’s Joab, ell e lo
li sia bo a sos ulls, vet que yo·t daré
li havia respost en la era Ernau gebuzeu,
li que bastís la casa de nostre Senyor Déu
li saré pare, e endrassaré lo seu regna en
li havia manat nostre Senyor Déu d’
li saré pare. 7 E yo endressaré lo seu
li bestesquas casa al seu santuari, e
li or a pes a obs de la taula [*] d’
li donà per escrit de part de nostre
–Li infantà ab dolor, haurà nom axí. 10 E
Libin fon son fill, e Semeý fon fill de
libra Del linatge noble de entrepretar,
libra del Parelipèmenon. 1,Tit Capítol
libra de Parelipèmenon.
libre de Parelipèmenon. Comensa lo pròlech
libre del Peralipèmeneon, qui és
libre se contenen en suma. Prol,Inc Terç
libre dels reys d’Israel e de Judà, e
libres dels Reys, ací són trobades. E
libres dels Reys no són planament
libres habraychs, cor ço qui una vegada
libres esplanaren Panfili e Ausebi, e
libres per Oríginers doctor, lo qual hi
libres dels jueus. Sertes los apòstols e
Liel, fill de Thoya, 35 fill de Sub, fill
lig en les lurs esglésies, la qual cosa no
lig de nostre Senyor ton Déu. 13 E adonchs
Lig e en los libres dels Reys no són
ligent mal pels cantons, e axò matex los
Lilum e Semeý. 18 E los fills de Caat,
Liluní fon fill de Guerson, e Gèyat fon
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1Par 4,21
e Lehedà, pare de Mehessà, e los
1Par Prol,50
he escrit no ha molt lo libra Del
1Par 5,7
de Rubèn. 7 E sos germans per lur
1Par 6,60
Totas lurs ciutats foren XII de lur
1Par 6,61
dels de Caat qui foren romasos, del
1Par 6,63
63 E los fills de Merarí, per lur
1Par 7,40
cap dels prínceps, ab tot lur
1Par 16,28
28 Donats glòria a nostre Senyor,
1Par 26,31
era cap Geremies, qui era del
1Par 27,11
era príncep Zibaray Cursarí, del
1Par 27,13 fon príncep Moharí lo Natafar, del
1Par 2,53
les passades, hac fills; 53 e dels
1Par 2,55
de Ramayta, sarrita. 55 E dels
1Par 4,8
engendrà Anhub e Assobebà e los
1Par 4,12 fon pare de Hineàs. Aquests són los
1Par 4,27
hagueren molts infants e tots los
1Par 4,38 qui vénen per noms mayorals en los
1Par 6,19
foren Maalia e Musí, e aquests lurs
1Par 6,66
axí com dit és. 66 E la sort dels
1Par 7,5
5 E los germans de tots los
1Par 9,9
Tots aquests hòmens foren caps de
1Par 9,22
éran CC XII ab lurs caps e ab lurs
1Par 5,1
Yrrael, mas per ço com ensiutzà lo
1Par 12,17
o si eren venguts per trayr-lo ne
1Par Prol,79
de ço, menbre a mi que doní e
1Par 6,75
haguéran Masal e Abdon [*], 75 e
1Par 12,8
ab lansa e ascut, qui havían faç de
1Par 9,24
e a IIII vents eren les portes, a
1Par 6,1
6,Tit Capítol VI 1 Los fills de
1Par 6,43
de Gàat, fill de Guerson, fill de
1Par 6,19
Musí, e aquests lurs linatges dels
1Par 15,14
14 E los sacerdots santificaren los
1Par 1,44
44 E morí Bele, e regnà en son
1Par 4,41
de ells, cor aquí havien pastures a
1Par 5,21
e lurs camells, e prengueren
1Par 12,33
a la host armats a batalla foren
Par Prol,Inc
Comensa
Par Prol,Inc libre de Parelipèmenon. Comensa
Par Prol,Inc primer segons sent Gerònim. Açò és
Par Prol,Inc és lo pròlech de sent Gerònim sobre
Par Prol,9
e hi són tochades. Adonchs
1Par Prol,5 rabugeries que yo trelladàs segons
1Par Prol,24
dits libres per Oríginers doctor,
1Par Prol,25
lo qual hi treballà molt, e tot
1Par Prol,28 de IIII translacions demostrant per
1Par Prol,46 la traslació entiga, mayorment com
1Par Prol,49 Sapiats que yo he escrit no ha molt
1Par Prol,52 là on diu [*]: «E veuran aquell [*]
1Par Prol,61
un e de l’altre Testament, diu en
1Par Prol,64
viva.» Hoch, i és escrit [*] que
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linages de Bet Abudabús, de la casa de
linatge noble de entrepretar, mostrant
linatge, segons lurs parentats e lurs
linatge. 61 E dels de Caat qui foren
linatge d’equell trip hagueren X ciutats
linatge del trip de [*] Zabulon XII
linatge de host e batalla. E eren per
linatge de pobles, donats a nostre Senyor
linatge de Hebron per ses generacions
linatge de Sora, e en sa companyia eren
linatge de Gera, e en sa companyia eren
linatges [*] fo lo Jattatell e le Purita e
linatges dels escrivans, los habitadors de
linatges de Ariel, fill de Arum. 9 Fon
linatges de Tanchà. 13 E los fills de
linatges no cresqueren tant com los fills
linatges e en le casa de lurs pares;
linatges dels llevitans [*]. 20 E per lurs
linatges dels fills de Caat foren del trip
linatges de Ysachar eren hòmens forts de
linatges de casa de lurs pares. 10 E dels
linatges, e Daviu e Samuel lo profeta los
lit de son pare, fon donada la primera
liurar-lo a sos anamichs, sens tort que
liuré als vostres le explanació dels LXX
Lixohe e Rohob e lurs axides. 76 E del
lleó e eren leugers com a cabirols sobre
llevant e a migjorn e a ponent e a
Lleví foren Guerson, Caat e Metarí. 2 E
Lleví. 44 E los fills de Merarí, lurs
llevitans [*]. 20 E per lurs perentats
llevitans, per ço que puyacen l’arque de
lloch Jobab, fill de Sara, de Bosrà. 45 E
llurs ovelles. 42 E a ells matexs, ço és,
L M ª camells, e CC M ª ovelles, e dos
L M ª. Aquests no eren de dos cors ne de
lo Primer libre de Parelipèmenon. Comensa
lo pròlech primer segons sent Gerònim. Açò
lo pròlech de sent Gerònim sobre lo libre
lo libre del Peralipèmeneon, qui és
lo Paralipemèneon és dit ramenbrament de
lo sermó letí los libres habraychs, cor ço
lo qual hi treballà molt, e tot lo segle
lo segle combat entre si ab aquestes tres
lo contrari sertes paraules, ço és a
lo meu treball prova per los jueus e
lo libra Del linatge noble de entrepretar,
lo qual ull no ha vist ne orella oït, ne
lo Avengeli segons sent Johan: «Qui creu
lo Salvador donà testimoni [*]. En aquell
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1Par Prol,77 les coses, mas que sia mudada ab
1Par Prol,88
dels noms, qui són confusos per
1Par Inc
Prol,Expl Inc Ací comença
1Par 1,19
19 E foren nats a Éber dos fills,
1Par 1,19
temps fon pertida la terra; e
1Par 1,32
Caturà, concupina de Abraam, fon
1Par 1,46 qui farí Madian al camp de Moab; e
1Par 1,50 morí Baal-Anan, e regnà [*] Adar; e
1Par 1,50
lo nom de la sua ciutat era Pahí, e
1Par 2,1
fills de Ysrael Jacob, al qual mudà
1Par 2,3
Barsua la cananita. E [*] fou
1Par 2,3
esguardament de Déu, e Déu aucís1Par 2,7
qui envergonyí Yrrael com peccà en
1Par 2,8
Yrrael com peccà en lo vot. 8 E
1Par 2,13
engendrà son primer nat Eliab,
1Par 2,13 primer nat Eliab, lo segon Amodab,
1Par 2,14
lo terç Semtà, 14 e Tergatan
1Par 2,14
14 e Tergatan lo quart, e Raday
1Par 2,15
e Raday lo sinquè, 15 e Semolo
1Par 2,15 lo sinquè, 15 e Semolo lo VI, Daviu
1Par 2,17 [*]. 17 E Abigual infantà Amassà, e
1Par 2,25
25 E foren los fills Jarachmel [*],
1Par 2,29
[*]; foren Nadab e Abissur. 29 E
1Par 2,31
los fills d’Epahim foren Jassey, e
1Par 2,45
E Geracham engendrà Semey, 45 e
1Par 2,49
infentà a ell Zàbet e Tiranó, 49
1Par 2,50
los fills de Caleff. Fill de Hur,
1Par 2,53
fills; 53 e dels linatges [*] fo
1Par 2,53
Jattatell e le Purita e le Suimtà e
1Par 2,54
fills de Samet foren-hi Laem e
1Par 3,1
de Daviu qui nasquéran en Hebron:
1Par 3,1 en Hebron: lo primer hach nom Emon,
1Par 3,1
hach de Avinóham le ismaelita, e
1Par 3,1
le ismaelita, e lo segon Daniel,
1Par 3,2
qual hach de Abigal de Carmell, 2 e
1Par 3,2
fon filla de Carmay, rey de Jessur;
1Par 3,3
quart fo Adonias, fill de Agayit, 3
1Par 3,3
de Agayit, 3 lo quint fo Jeroboam,
1Par 3,10
e Tamar era lur germane. 10 E
1Par 3,15
son primer nat hach nom Johatan,
1Par 3,15 hach nom Johatan, lo segon Joatxim,
1Par 3,15
segon Joatxim, lo terç Sededxies,
1Par 3,22
e son fill fon [*] Abdies [*]. 22 E
1Par 4,2
e Carmí e Hur e Sobal. 2 E [*]
1Par 4,3
Etam: Jasrael e Ysumpnà e Jarbàs, e
1Par 4,4 germana fon Serponesermaní. 4 E [*]
1Par 4,10
haurà nom axí. 10 E cridà Jabés
1Par 4,10
–Si tu, Senyor, me benaeys e crex
1Par 4,19
de [*] faraó, qui pres Marod. 19 E
1Par 4,19
de Cellà gerenita, fo Estemehó,
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lo actor e ab los mestres. Menys de ço,
lo vici dels escrivans, qui de l’
lo Primer libra del Parelipèmenon. 1,Tit
lo nom de la un fon Fèlech, e·n aquest
lo nom de son germà fon Jacam. 20 E Jacam
lo primer Jambrà, e Jabes e Medan [*] e
lo nom de la sua ciutat era Avir. 47 E
lo nom de la sua ciutat era Pahí, e lo nom
lo nom de se muller era Macabel, filla de
lo nom nostro Senyor Déu Israel. Aquests
lo primer nat de Judà, e féu mal en l’
lo. 4 E Tamar li inffantà Fares e Àram. E
lo vot. 8 E lo fill de Etan fon Esarià. 9
lo fill de Etan fon Esarià. 9 E los fills
lo segon Amodab, lo terç Semtà, 14 e
lo terç Semtà, 14 e Tergatan lo quart, e
lo quart, e Raday lo sinquè, 15 e Semolo
lo sinquè, 15 e Semolo lo VI, Daviu lo VII
lo VI, Daviu lo VII è. 16 E les germanes
lo VII è. 16 E les germanes foren Sarugà e
lo pare de Emassà fon Guèter ismaelita. 18
lo primer nat Ram e Bunà e Rohen e Esomach
lo nom de la muller de Abizur, qui ha nom
lo fill de Jassey fon Sesan, e los fills
lo fill de Semey fon Mahon, pare de
lo qual engendrà Sàaf, pare de Ysmaach, e
lo seu primer nat fon de Efratha e ha nom
lo Jattatell e le Purita e le Suimtà e lo
lo Nestrayà, e aquells qui exiren dels
lo Nafatemps e Acorobech e Joab e le
lo primer hach nom Emon, lo qual hach de
lo qual hach de Avinóham le ismaelita, e
lo segon Daniel, lo qual hach de Abigal de
lo qual hach de Abigal de Carmell, 2 e lo
lo tercer fon Abalon, fill de Maachà, qui
lo quart fo Adonias, fill de Agayit, 3 lo
lo quint fo Jeroboam, lo qual hach de
lo qual hach de Achlà, se muller [*]. 4 A
lo fill de Salamó fon Roboam, e Abià fon
lo segon Joatxim, lo terç Sededxies, lo
lo terç Sededxies, lo quart Zalum. 16 [*]
lo quart Zalum. 16 [*] 17 E los fills de
lo fill de Sacanias fon Samÿas, e los
lo fill de Sobal engendrà Jóhat, e Jóhat
lo nom de l’altra germana fon
lo pare de Gadad, e Éther, pare de Cussí;
lo Déus de Ysrael: –Si tu, Senyor, me
lo meu terma, e és la tua mà ab mi, e
lo fill de la muller de Hodià, germana de
lo mearcharica. 20 E los de Simmer, Amnon,
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1Par 4,23
e de Gederà habitaven aquí ab lo rey quant regnà. 24 E los fills de
1Par 4,39
anaren a la entrada de Gadod entrò lo sol ixent de la vall per sercar pasture
1Par 4,41
aquests qui són escrits per nom, en lo temps de Hazetxies, rey de Judà, e
1Par 4,42
és, als fills de Simeon e anaren en lo munt de Saÿr d hòmens a batalla. E
1Par 5,1
Yrrael, mas per ço com ensiutzà lo lit de son pare, fon donada la primera
1Par 5,9
desert del flum de Eufrates, cor lo lur bestiar los cresqué en la terra de
1Par 5,10
en la terra de Galaad. 10 En lo temps de Saüll feren batallas ab los
1Par 5,12
e Ezà. E era lur cap Saphan, e era lo segon Jaenay, e Saffar, en Basan. 13 E
1Par 5,23
aquí entrò a le captivitat. 23 E lo mig trip de Manassès habità en la terra
1Par 5,23
Bessan entrò a Baaltimon e Sanit e lo munt de Hermon, e muntiplicaren molt.
1Par 5,26
Déus devant ells. 26 E adonchs lo Déu de Ysrael scomoch contre ells l’
1Par 5,26
assirienchs, e aquests cativaren lo trip de Rubèn e lo trip de Gadad e lo
1Par 5,26
cativaren lo trip de Rubèn e lo trip de Gadad e lo mig trip de Menessè,
1Par 5,26
trip de Rubèn e lo trip de Gadad e lo mig trip de Menessè, e menaren-los en
1Par 6,10
Azaries, aquell que sacrificà en lo temple que féu Salamó en Jerusalem. 11
1Par 6,28
28 E los fills de Samael foren: lo primer nat fou Jasim, e Eluà. 29 E los
1Par 6,33
qui estaven ab lurs fills: [*] Eman lo cantor, fill de Joel, fill de Samuel,
1Par 6,67
ciutats al reculliment: Cichem en lo munt de Efraÿm ab sos deports [*], 68
1Par 6,78
e lurs axides. 77 [*] 78 E ultra lo flum Jordà, de Jerichó, devers sol
1Par 7,2
de Tholà, e eren vasals de host en lo temps de Daviu, e éran XXII M ª e DC. 3
1Par 7,15
[*], qui havien nom Mahaheyà, e lo nom del segon Salfat, lo qual no hagué
1Par 7,15
e lo nom del segon Salfat, lo qual no hagué sinó filles. 16 E infantà
1Par 7,16
fill e mès-li nom Fares; e lo nom de son germà Sares, e los fills de
1Par 7,22
sos germans per conhortar- lo. 23 E tornà ab se muller, e consabé
1Par 7,24
le qual bastí Bacharon, lo Jusà e lo Sobirà, e Usansarahà. 25 E
1Par 7,24
le qual bastí Bacharon, lo Jusà e lo Sobirà, e Usansarahà. 25 E Resfa foren
1Par 8,1
Bael, son primer nat, e Asbael lo segon, e Acaylà lo terç, 2 e Nohà lo
1Par 8,1
nat, e Asbael lo segon, e Acaylà lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo
1Par 8,2
segon, e Acaylà lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E Beaell hach
1Par 8,2
lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E Beaell hach fills Edat e
1Par 8,30 de Gabaon havia nom Macacaon, 30 e lo nom de son primer nat era Abdon, e l’
1Par 8,39
son primer nat Hulam, e Gebús fon lo segon e Elifàlet lo terç. 40 E foren
1Par 8,39
e Gebús fon lo segon e Elifàlet lo terç. 40 E foren los fills de Hulam
1Par 9,1
si aperentat axí com és escrit en lo libre dels reys d’Israel e de Judà, e
1Par 9,13
foren DCC L vasals de host e en lo servey de la obra de la casa de Déu. 14
1Par 9,17 Achiman e lurs germans. E Solomero, lo cap. 18 E entrò are stave en lo portal
1Par 9,18
lo cap. 18 E entrò are stave en lo portal del rey devers orient. E aquests
1Par 9,19
pare. E los coraytans eren sobra lo servey de obra gordant †los presents†
1Par 9,22
ab lurs linatges, e Daviu e Samuel lo profeta los stablien en lur lealtat, 23
1Par 9,29
del santuari e sobra le sèmola e lo vi e l’oli e l’encens e les spècies e
1Par 9,35
Gabaon. [*] era apellat Jaheyl, e lo nom de sa muller havia nom Maachà, 36 e
1Par 9,36
havia nom Maachà, 36 e son fill lo primer nat hach nom Abdon, [*] e l’
1Par 10,1
los felisteus e caygueren morts en lo munt de Gelboe. 2 E encalsaren los
1Par 10,3
le batalla sobra Saül, e trobaren- lo aquells qui·l passaguían, dels quals
1Par 10,4
coltell o te spaze e trespace’n lo meu cors, cor si vanien los no
1Par 10,4
-m’hien. E l’escuder, per ço com lo temia molt, no hu volch fer. E pres
1Par 10,4
e posà le punta en son pits e lo pom en terra, e lexà’s caure sobre
1Par 10,7
los hòmens d’Israel qui eren en lo pla que mort era Saül e sos fills e que
1Par 10,8
fills morts, qui foren cayguts en lo munt de Gelboe. 9 E despullaren-los e
1Par 10,9
9 E despullaren-los e tolgueren lo cap a Saül e tremateren-lo ab ses
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1Par 10,9
lo cap a Saül e tremateren1Par 10,10
de Saül en la casa de lur déu, e
1Par 10,12
host e anaren allà, e portaren-se
1Par 10,14
Senyor, per què nostre Senyor
1Par 10,14
què nostre Senyor lo ocís, e girà
1Par 11,1
Capítol XI 1E ajustaren-se tot
1Par 11,3
devant nostre Senyor e untaren1Par 11,6 Daviu». 6 E dix: –Tot hom qui ferrà
1Par 11,10
son regna an tot Ysrael per fer1Par 11,12
ell era Alatzar, fill de son oncla
1Par 11,13
se ajustaren aquí an batalla en
1Par 11,13
en lo camp qui era ple d’ordi, e
1Par 11,14
nostre Senyor de gran salvació
1Par 11,15
host dels filisteus era atendada en
1Par 11,21
dos dels quals fon senyor, e entre
1Par 11,23
de Moab, e davallà [*]. 23 E matà
1Par 11,23
le sua lança matexa [*], e aucís1Par 11,25
entrò el terç no hy vench, e mès1Par 11,27
de Belom, 27 Semot arrorita e [*]
1Par 11,32 de Gaas, e Ayel arabita e Esmanot
1Par 11,33
Solabanta. 33 E los fills de Geym
1Par 11,33
genosita. E Jonathan, fill de Saý,
1Par 11,36
35 e Alifal, fill de Hus, 36 Afer
1Par 11,36 de Hus, 36 Afer lo macarita e Achia
1Par 11,39
Amibaar, fill de Guerí, 39 e Sàllet
1Par 11,39
39 e Sàllet lo amonita, e Nafrayà,
1Par 11,40
Joyà, fill de Asaxayà, 40 e Irahaà
1Par 11,41
40 e Irahaà lo getí [*] 41 e Hories
1Par 11,42 Aquilay; 42 e Adummà, fill de Sizà,
1Par 11,43
e Anan, fill de Mahachà, e Josafat
1Par 11,44
e Josafat lo mitaneu 44 e Uisies
1Par 11,44
e Samasihoel, fill de Hothan
1Par 11,46 mohabita e Alial e Obet e Jahaziel
1Par 12,3 germans de Saül, e de Bengemín. 3 E
1Par 12,5 Elusai e Geremot e Balay e Sefaries
1Par 12,9 E Ésser era lur cap primer e Obadià
1Par 12,9
primer e Obadià lo segon e Eliab
1Par 12,10 segon e Eliab lo terç 10 e Masmanà
1Par 12,10 10 e Masmanà lo quart e Geremies
1Par 12,11
e Geremies lo quint 11 e Escay
1Par 12,11
lo quint 11 e Escay lo VI è, Eliel
1Par 12,12
lo VI è, Eliel lo VII è 12 e Joanan
1Par 12,13 VIII è [*] 13 e Gemies [*] e Mecanà
1Par 12,14
Gad, caps de la host. E de aquests
1Par 12,14
lo pus poch és senyor de C e
1Par 12,15
de M ª. 15 Tots pessaren Jordà en
1Par 12,17
o si eren venguts per trayr1Par 12,17
venguts per trayr-lo ne liurar1Par 12,17 per qualque rahó vós siats venguts,
1Par 12,19
consells dels caps dels filisteus

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

lo ab ses armas en lur terra e sercarenlo cap ficaren en le casa de Dagon. 11 E
lo cors de Saül e los corsos de sos fills,
lo ocís, e girà lo regna a Daviu, fill de
lo regna a Daviu, fill de Ysayi. 11,Tit
lo poble d’Israel en Hebron, dient a
lo rey sobra d’Israel, segons le paraula
lo gebuzeu primerament sia cap e senyor de
lo regnar, axí com havia dit nostre Senyor
lo Horayta; aquest era dels tres vasals.
lo camp qui era ple d’ordi, e lo poble
lo poble fugí dels filisteus; 14 [*] e
lo poble d’Israel. 15 E devallaren tres
lo pla de Rafim, 16 e Daviu fogí en la
lo terç no poch venir. 22 E Banayà, fill
lo agepcià, homa de gran mesura de V
lo [*]. 24 Tot açò féu Benayà, fill de
lo David sobra son oÿdor. 26 E los hòmens
lo ffalonita, 28 e Ysan, fill de Yques
lo bacurmen e Ababà de Solabanta. 33 E los
lo genosita. E Jonathan, fill de Saý, lo
lo arrarita 34 [*] 35 e Alifal, fill de
lo macarita e Achia lo falonita, 37 [*] e
lo falonita, 37 [*] e Naharay, fill de
lo amonita, e Nafrayà, lo baró portador de
lo baró portador de les armes de Joyà,
lo getí [*] 41 e Hories lo eteu, e Sabaat,
lo eteu, e Sabaat, fill de Aquilay; 42 e
lo robanita, cap del trip de Rubèn, sobra
lo mitaneu 44 e Uisies lo estareu, e
lo estareu, e Samasihoel, fill de Hothan
lo arrorita, 45 e Jadiel, fill de Simbrí,
lo Mosbaythà. 12,Tit Capítol XII 1 Aquests
lo cap d’ells era Achsiàtzar e Joàs, fill
lo errapita, 6 e Alcanà e Gesies e Sariel
lo segon e Eliab lo terç 10 e Masmanà lo
lo terç 10 e Masmanà lo quart e Geremies
lo quart e Geremies lo quint 11 e Escay lo
lo quint 11 e Escay lo VI è, Eliel lo VII
lo VI è, Eliel lo VII è 12 e Joanan lo
lo VII è 12 e Joanan lo VIII è [*] 13 e
lo VIII è [*] 13 e Gemies [*] e Mecanà lo
lo VIIII è. 14 Tots aquests són fills de
lo pus poch és senyor de C e lo mayor de M
lo mayor de M ª. 15 Tots pessaren Jordà en
lo primer mes e era ple de totes parts, e
lo ne liurar-lo a sos anamichs, sens
lo a sos anamichs, sens tort que ell no
lo Déu de vostro pare ho vage e us prou.
lo’n feren tornar dient: –Ab los nostros
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1Par 12,23
a David en Hebron, per fer tornar lo regna de Saül a ell, segons le paraula
1Par 12,31
en ajuda de David per fer- lo regnar. 32 E dels fills de Ysacar,
1Par 13,3
a nós, car no la havem raquesta en lo temps de Saül. 4 E dix tota la
1Par 13,5
aquesta cosa. 5 E ajustà David tot lo poble d’Israel, de Sicoch [*] entrò a
1Par 13,6
l’arque de nostre Senyor [*] en lo nom de Déu, qui era apellat. 7 E
1Par 13,10 Senyor vench contra Asaà e matà- lo, per ço com mès ça mà sobra le arque; e
1Par 14,2
molt era levat en alt son regna per lo poble d’Israel. 3 E après David més
1Par 14,9
vengueren e atendaren-se en lo pla de Rafaÿm. 10 E David demanà de
1Par 15,3
puyar l’arque de nostra Senyor en lo loch que li havia aparellat. 4 E ajustà
1Par 15,15 Déu, axí com manà Moysès, segons lo manament de nostre Senyor, en lurs
1Par 15,29
esguordà per le finestra e viu lo rey David saltant e rient, e menyspresà
1Par 15,29
saltant e rient, e menyspresà- lo en son cor. 16,Tit Capítol XVI 1 E
1Par 16,1
Senyor e feren-le estar dins lo tabernaccla que David li havia atendat,
1Par 16,2
sacrificis pasificables, ell banaý lo poble [*] 3 e partí a tothom de Ysrael,
1Par 16,5
5 E Asap era lur cap, e Zacaries lo segon, e Joel lo terç, e Samarimot lo
1Par 16,5
cap, e Zacaries lo segon, e Joel lo terç, e Samarimot lo quart, e Johel lo
1Par 16,5
segon, e Joel lo terç, e Samarimot lo quart, e Johel lo quint [*] ab
1Par 16,5
terç, e Samarimot lo quart, e Johel lo quint [*] ab esturments de tabals e d’
1Par 16,8
nostre Senyor, e apellats lo seu nom e fets a saber a les gents les
1Par 16,10
les sues maravellas. 10 E loats lo nom de la sua santadat, e alegrats1Par 16,10
-vos e alégran-se los pobles, lo cor dels obtants en nostre Senyor. 11
1Par 16,15 juýs. 15 Remenbreu’s tostemps en lo segle [*] e açò que ha manat en M ª
1Par 16,17
en son sagrament [*]. 17 E féu- lo estar ab Jacob en custuma, en Ysrael
1Par 16,27
ell, santadat e magnifisència és lo seu loch. 28 Donats glòria a nostre
1Par 16,29
palaus, adorats nostro Senyor en lo palau de la sua santadat. 30 Sia
1Par 16,30 sua faç tota la terra, e †comogam† lo món qui no·s mou. 31 Alégran-se los
1Par 16,35
estorç-nos de les gents, per loar lo nom de la tua santadat e per loar tu en
1Par 16,36
enpertostemps.”» E digueren tot lo poble «Amén, amén, e laor a nostre
1Par 16,39 germans capallans ordonats, devant lo tabernaccla de nostre Senyor en l’
1Par 16,43
43 E aprés que fon fet, anà-ce’n lo poble, cascú en son alberch, e David
1Par 17,6
jutges de Ysrael que administracen lo meu pobla, no que·ls digués que·m
1Par 17,7
les ovelles que sies senyor sobra lo meu pobla d’Israel. 8 [*] 9 E
1Par 17,9
de falcia no nodriran d’anganar- lo axí com los primers dies, 10 [*] que
1Par 17,10
10 [*] que comaní jutges sobra lo meu poble d’Israel. E humiliaré tots
1Par 17,17
17 E encara açò és estat poch en lo teu esguordament: has parlat sobra le
1Par 17,21
orelles. 21 E qui és aytal com lo teu poble d’Israel? No ha nenguna gent
1Par 17,21
que Déu hi sia anat per rembra lo seu poble, axí com tu ést anat per
1Par 17,21
axí com tu ést anat per rembra lo teu, e per metra lo teu nom en nobleses
1Par 17,21 anat per rembra lo teu, e per metra lo teu nom en nobleses e en tamor, per
1Par 17,21
e en tamor, per gitar gent devant lo teu poble que has rasamut de Agipta. 22
1Par 17,22
22 E d’aquí avant prenguist lo teu poble d’Israel per asser poble teu
1Par 17,23
la paraula que has parlada sobra lo teu serf e sobra lo seu alberch [*]
1Par 17,23
parlada sobra lo teu serf e sobra lo seu alberch [*] perdurablament, e fes
1Par 17,24
has dit. 24 E sia cregut e crescut lo teu nom enpertostemps dient: “Nostro
1Par 17,24
David, ton serf, sia endressada en lo teu esguordament. 25 Cor tu, Déu meu,
1Par 18,3 a Amat, car anava per metra cama en lo flum Jordà e·n lo flum de Eufrates. 4
1Par 18,3
metra cama en lo flum Jordà e·n lo flum de Eufrates. 4 E tolch-li David
1Par 19,1
fills de Amon, e regnà son fill, lo qual havia nom Anum [*]. 2 E dix David:
1Par 19,2
misatgers a Anum per aconortar- lo de son pare, e vangueren los misatgers
1Par 19,2
d’Amon, a Anum per aconortar- lo. E digueren lur misetgeria. 3 E
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1Par 19,4
missatgers de David, e ragué-los lo cap e la maytat de la barba entrò al
1Par 19,7 7 E soldayaren XXXII M ª carretas e lo rey de Maachà e son poble. E vengueren
1Par 19,14
plàcia. 14 E acostà’s Joab, ell e lo poble qui era ab ell, davant Aram a
1Par 19,19
féran pau ab David e serviren- lo. E puxs no volgueren ajudar Aram als
1Par 20,1
d’açò, com l’any fou passat, en lo temps que los reys ixen a host, Joab
1Par 20,1
reys ixen a host, Joab ajustà tot lo poder de la host e anà e destroví tota
1Par 20,2
-hy pedres prasioses, e fon sobra lo cap de David, e trasch moltes despulles
1Par 20,3
de la ciutat. 3 E manà-ce’n lo pobla qui era en ella, e posà’s en
1Par 20,5
de Jahir, a Lamí, germà de Goliès lo geteu, del qual la sua lança era axí
1Par 20,7
fon nat en Raffà. 7 [*] e aucís- lo Jonathan, fill de Simechà, germà de
1Par 21,1
Ysrael e temtà David que comtàs lo poble. 2 E dix David a Joab e als
1Par 21,2
Berzabe entrò a Dan, e portats-me lo comta, car saber-lo vull. 3 E dix
1Par 21,2
portats-me lo comta, car saber- lo vull. 3 E dix Joab: –Nostre Senyor Déu
1Par 21,5
en Jerusalem, 5 e donà a David lo nonbra del pobla. E foren tots los
1Par 21,12
tos anamichs a glay o tres dies lo glay de nostre Senyor per mortaldat de
1Par 21,12
percusient de nostre Senyor en lo termanat de Israel. Ara, donques,
1Par 21,16
Senyor estant entre la terra e lo cel ab son coltell tret en se mà,
1Par 21,17
–Yo som aquell qui maní comtar lo pobla e yo són aquell qui he peccat e
1Par 21,17
són aquell qui he peccat e he fet lo mal. Mas aquestes ovellas, què han fet?
1Par 21,22 22 E dix David a Aruau: –Dóne’m lo loch de la era e bastiré altar a nostre
1Par 21,22
bastiré altar a nostre Senyor, per lo planer argent lo’m dóna, per ço que
1Par 21,22 nostre Senyor, per lo planer argent lo’m dóna, per ço que sia estada pasada e
1Par 21,22
e estancada la mortaldat de sobra lo pobla. 23 E dix Aruau a David: –Prin1Par 21,23
Aruau a David: –Prin-la e face’n lo meu senyor ço que li sia bo a sos ulls,
1Par 21,24
sacrifici; tot t’ho daré. 24 E dix lo rey David a Eruau: –Axí no és per mi
1Par 21,27
nostro Senyor a l’àngel: –Torna lo teu coltell en son foura. 28 E com viu
1Par 21,29
gebuzeu, sacrificà aquí, 29 car lo tabernaccla de nostre Senyor, que
1Par 21,29
Senyor, que Moysès havia fet en lo desert, e [*] l’holocaust era en
1Par 21,30
raquerir Déu, cor era torbat per lo coltell de l’àngell de Déu. 22,Tit
1Par 22,5
les terres, per la qual cosa yo lo hy aparallaré. E aparallà David de ço
1Par 22,10
e yo li saré pare, e endrassaré lo seu regna en Ysrael enpertostemps.” 11
1Par 22,18 terra devant nostra Senyor e devant lo seu pobla. 19 Ara donats lo vostro cor
1Par 22,19 devant lo seu pobla. 19 Ara donats lo vostro cor a damanar a nostre Senyor
1Par 22,19
Déu vostra, e levats e bastits lo santuari de nostre Senyor Déu, per ço
1Par 22,19
Déu en la casa qui serà bastida en lo nom de Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E
1Par 23,11
foren fills de Semeý. 11 Jóad fon lo primer, e Sizà lo segon; e Gehús e
1Par 23,11
11 Jóad fon lo primer, e Sizà lo segon; e Gehús e Barià no hagueren
1Par 23,14
e sos fills foren aparellats en lo trip de Leví. 15 E los fills de Moysès
1Par 23,19
qui fon cap patró, e Marias, lo segon, e Johazies, lo terç, e Jahaman,
1Par 23,19
e Marias, lo segon, e Johazies, lo terç, e Jahaman, lo quart. 20 E los
1Par 23,19
e Johazies, lo terç, e Jahaman, lo quart. 20 E los fills de Jusiel: Michà,
1Par 23,20
Michà, e fo cap patró, e Jaziès, lo segon. 21 E los fills de Merarí: Maalí
1Par 23,27
Cor segons les paraules de David, lo derrer nombra dels fills de Leví: de
1Par 23,28 Déu sobra les claustres [*] e sobra lo mundament de tota la sagrestia en la
1Par 23,32
nostre Senyor. 32 E guordaven lo ofici del tabernaccla del testament [*]
1Par 23,32
dels fills de Aron, lurs germans, e lo servey de la casa de Déu. 24,Tit
1Par 24,3
fills de Ytamar, fon lur nombra en lo servey. 4 Mas foren atrobats dels fills
1Par 24,6
escrivà del trip de Leví, devant lo rey e davant los prínceps e devant
1Par 24,19 18 e la XXIII a Macies. 19 Açò és lo nombra per lur ofici per vanir en la
1Par 24,23
23 E los fills de Ebron, Jaries és lo primer nat, e Amaries, lo segon, e
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1Par 24,23
Jaries és lo primer nat, e Amaries, lo segon, e Jahaziel, lo terç, e Jamean,
1Par 24,23
e Amaries, lo segon, e Jahaziel, lo terç, e Jamean, lo quart, e Uziel [*].
1Par 24,23
e Jahaziel, lo terç, e Jamean, lo quart, e Uziel [*]. 24 [*] Michà, e lo
1Par 24,24
quart, e Uziel [*]. 24 [*] Michà, e lo fill de Michà, Samir, 25 e lo germà de
1Par 24,25
e lo fill de Michà, Samir, 25 e lo germà de Michà, Jasies, e lo fill de
1Par 24,25
25 e lo germà de Michà, Jasies, e lo fill de Jasies és Zacaries. 26 E los
1Par 24,31
germans, fills de Aaron, devant lo rey David e Sadoch e Aximàlech e los
1Par 24,31
dels capellans e dels levitans, lo cap patró en contra son germà, lo
1Par 24,31
lo cap patró en contra son germà, lo manor. 25,Tit Capítol XXV 1 E departí
1Par 25,6 lur pare, Asaf e Getidum e Aman, ab lo cantar en la casa de Déu ab sembes e ab
1Par 25,6
e ab tabals e ab so d’òrguens en lo servey de la casa de nostre Senyor Déu
1Par 26,2
fon primer nat Zacaries, e Jasiel lo segon, Zabadies lo terç, Janiel lo
1Par 26,2
e Jasiel lo segon, Zabadies lo terç, Janiel lo quart, 3 Elom lo V è,
1Par 26,2
lo segon, Zabadies lo terç, Janiel lo quart, 3 Elom lo V è, Jacanat lo VI,
1Par 26,3
lo terç, Janiel lo quart, 3 Elom lo V è, Jacanat lo VI, Elehonay lo VII. 4
1Par 26,3
lo quart, 3 Elom lo V è, Jacanat lo VI, Elehonay lo VII. 4 E los fills de
1Par 26,3
lo V è, Jacanat lo VI, Elehonay lo VII. 4 E los fills de Obetedeedom: fon
1Par 26,4
Samaÿas son primer nat, e Jasabat lo segon, e Joseè lo terç, e Sachar lo
1Par 26,4
nat, e Jasabat lo segon, e Joseè lo terç, e Sachar lo quart, e Natanael lo
1Par 26,4
lo segon, e Joseè lo terç, e Sachar lo quart, e Natanael lo V è, 5 e Amiel lo
1Par 26,4
terç, e Sachar lo quart, e Natanael lo V è, 5 e Amiel lo VI, e Zamar lo VII, e
1Par 26,5
quart, e Natanael lo V è, 5 e Amiel lo VI, e Zamar lo VII, e Papulcay lo VIII;
1Par 26,5
lo V è, 5 e Amiel lo VI, e Zamar lo VII, e Papulcay lo VIII; cor Déu lo
1Par 26,5
lo VI, e Zamar lo VII, e Papulcay lo VIII; cor Déu lo havia banaÿt. 6 E a
1Par 26,5
lo VII, e Papulcay lo VIII; cor Déu lo havia banaÿt. 6 E a Samaÿas, son fill,
1Par 26,10
Zembrí lur cap, per ço com no era lo primer nat e son pare féu-lo cap, 11
1Par 26,10
era lo primer nat e son pare féu- lo cap, 11 e Erlabies lo segon, e Nalabies
1Par 26,11
pare féu-lo cap, 11 e Erlabies lo segon, e Nalabies lo terç, e Zacaries
1Par 26,11
11 e Erlabies lo segon, e Nalabies lo terç, e Zacaries lo quart; tots los
1Par 26,11
e Nalabies lo terç, e Zacaries lo quart; tots los fills e germans de
1Par 26,13
de Déu. 13 E gitaren sorts axí en lo poch com en lo gran per casades de lurs
1Par 26,13 gitaren sorts axí en lo poch com en lo gran per casades de lurs pares [*]. 14
1Par 26,32
[*] II M ª e DCC caps patrons, e lo rey David féu-los batlles sobra lo
1Par 26,32
rey David féu-los batlles sobra lo trip de Rubèn e sobre lo trip de Gad e
1Par 26,32
sobra lo trip de Rubèn e sobre lo trip de Gad e sobra lo trip mig de
1Par 26,32
e sobre lo trip de Gad e sobra lo trip mig de Manassè, en totes coses de
1Par 27,1
del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 E lo nombra dels fills de Ysrael per lurs
1Par 27,1
millenars, e d’equells qui servien lo rey en diversos oficis, los quals
1Par 27,5
e eren XXIIII M hòmens. 5 E lo príncep de la host tercera del terç mes
1Par 27,5
mes era Baraÿas, fill de Johadà, lo [*] prevera, e en la sua companyia eren
1Par 27,6
M hòmens. 6 Aquests Baraÿas és lo vasal dels XXX vasalls e sobra los XXX
1Par 27,8 [*]. 8 Del V mes era príncep Samut lo jeserà, e [*] companya [*]. 9 Del VI è
1Par 27,9
era príncep Hirahà, fill de Hiqués, lo racorbà, e en la sua companyia eren
1Par 27,10
del VII èn mes era príncep Eles, lo palonita, dels fills de Efraÿm, e en la
1Par 27,13
del X èn mes fon príncep Moharí lo Natafar, del linatge de Gera, e en sa
1Par 27,15 E fon príncep Alday de Natorfat, en lo XII è mes, fill de Entiel, e en se
1Par 27,16 trips de Ysrael eren aquests: sobra lo trip de Rubèn era regidor e cònsol [*]
1Par 27,23
Israel. 23 E David no féu comptar lo trip de Levý de XX anys amunt, cor
1Par 27,24
com les steles del cel. 24 E Joab, lo fill de Saruià, comensà a contar e no
1Par 27,24
Senyor contra Ysrael e no puyà lo nombra de les paraules dels dies com
252

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 27,24
paraules dels dies com féu comtar
1Par 27,27
del vi e de les vinyes era Sabdí
1Par 27,29
29 [*] de la Planura era Ciratay
1Par 27,30
30 E sobra los camells era Onil
1Par 27,30
E sobra les someras era Sacaries
1Par 27,31
31 E sobra les ovelles era Jahas
1Par 27,34
era Joyadà, fill de Banaÿas, [*]. E
1Par 28,1
nats de les companyes qui servien
1Par 28,2
proposat de bastir casa de rapòs en
1Par 28,3
a mi dit: “Tu no bastiràs casa en
1Par 28,5
Salamó, mon fill, que siga sobra
1Par 28,7
yo li saré pare. 7 E yo endressaré
1Par 28,9
9 E tu, Salamó reguonex
1Par 28,15
argent a pes de cascun ofici, 15 e
1Par 28,21
encare has tots los prínceps e tot
1Par 29,1 29,Tit Capítol XXVIIII 1 E adonchs
1Par 29,1
obra és de gran, cor no és de hom
1Par 29,2
nostre Senyor Déu és. 2 E yo ab tot
1Par 29,8
de la casa de Déu per mà de Atusel
1Par 29,9
Atusel lo gesimero. 9 E alagrà’s
1Par 29,10
alagrà de gran goig. 10 E adonchs
1Par 29,11
11 A tu, Senyor, ést la granesa e
1Par 29,11
granesa e lo vasellatge e la laor e
1Par 29,11
e la honor. Cor tot ço qui és en
1Par 29,11
terra, de tu, Senyor Déu, és, e és
1Par 29,12
12 E la riquesa e la honor és en
1Par 29,13
nostre, nos confesam a tu e loam
1Par 29,14 la tua laor. 14 E com qui som yo ni
1Par 29,16
lur cor a bastir aquesta casa en
1Par 29,17
17 E yo sé, Déu meu, que tu tries
1Par 29,17 vodades totes aquestes coses. E ara
1Par 29,19
de fer-ho tot e de bastir
1Par 29,20
tota la gent: –Beneÿt sia tostemps
1Par 29,22
Salamó, fill de David. E untaren1Par 29,23
capellà. 23 E sigué Salamó sobra
1Par, Expl
regnes e terres. Expl Ací és acabat
1Par 1,29
29 Aquestes són les generacions:
1Par 29,13
Déu nostre, nos confesam a tu e
1Par 16,7 matex donà David als capellans per
1Par 16,35
e estorç-nos de les gents, per
1Par 16,35
lo nom de la tua santadat e per
1Par 16,41
eren asenyalats per lur nom, e per
1Par 25,3
qui profetava ab òrguens per
1Par 16,25
cor gran és nostre Senyor, e molt
1Par 4,2
Jóhat, e Jóhat engendrà Humar e
1Par 16,10 per totes les sues maravellas. 10 E
1Par 1,38
38 E los fills de Sahir foren
1Par Prol,65
donà testimoni [*]. En aquell
1Par 1,47
47 E morí Adab, e regnà en son
1Par 1,48
48 E morí Samblà, e regnà en son
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lo rey David. 25 E sobra los tresors del
lo sofonita. 28 E sobra los olivers e
lo sarnita; e sobra los bous de les valls
lo esmalaÿta. E sobra les someras era
lo meronoteu. 31 E sobra les ovelles era
lo geteu. Tots aquests eren prínceps sobra
lo príncep de la host del rey era Johab.
lo rey e los prínceps dels millenars e
lo meu cor a la archa de la covinensa de
lo meu nom, car hom de batalla ést e sanch
lo siti rayal del regna de Déu sobra
lo seu regna enpertostemps, si ell s’
lo Déu de ton pare e servex aquell de tot
lo pes del canalobra [*] e de ses cresolas
lo poble al teu comandament. 29,Tit
lo rey David dix a tota la univercitat:
lo palau, car de nostre Senyor Déu és. 2 E
lo meu poder he aparellat a la casa de
lo gesimero. 9 E alagrà’s lo poble, per
lo poble, per ço com havien vodat, car ab
lo rey David benahí nostre Senyor devant
lo vasellatge e la laor e lo venciment e
lo venciment e la honor. Cor tot ço qui és
lo cel e en la terra, de tu, Senyor Déu,
lo teu regna, e tu ést aquell qui axalces
lo teu esguordament, e tu, Senyor, regnas
lo nom de la tua laor. 14 E com qui som yo
lo meu pobla que hajam tenguda força de
lo nom de la tua santadat, de la tua mà,
lo coratge dels dreturés e dels teus
lo teu pobla, qui ací és, [*] ha vodat ab
lo palau que he endressat. 20 E adonchs
lo nom de nostre Senyor Déu. E banahíran
lo [*] a esser rey e Sadoch per capellà.
lo siti de nostre Senyor per rey en loch
lo Primer libra de Parelipèmenon.
Lo primer nat de Ismael hach nom Nabaot, e
loam lo nom de la tua laor. 14 E com qui
loar nostre Senyor a cantar per mà de Asap
loar lo nom de la tua santadat e per loar
loar tu en la tua laor. 36 Benaÿts nostre
loar a nostra Senyor, car tostemps és la
loar e banayr nostre Senyor. 4 E los fills
loat, e molt terribla sobra tots los déus
Lóat; e açò són les generacions dels
loats lo nom de la sua santadat, e
Locchan e Sabal e Sibeon e Am e Dian e
loch [*] escrit on diu que los LXX
loch Samblà de Masareta. 48 E morí Samblà,
loch Saül de Roboetalnaar (qui vol dir «de

253

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 1,49
Saül de Rohebet, e regnà en son
1Par 4,41
al dia de vuy, e habitaren aquí en
1Par 13,11
havia mort Asaà, e apellà aquell
1Par 14,11
d’ayga. E per açò mès an aquell
1Par 15,1
Senyor en le sua ciutat, e bastí
1Par 15,3
l’arque de nostra Senyor en lo
1Par 15,12 Déu de Ysrael allà [*] he aperellat
1Par 16,27
santadat e magnifisència és lo seu
1Par 18,6
nostre Senyor Déu a David en tot
1Par 18,13
nostre Senyor Déu a David en tot
1Par 21,22 22 E dix David a Aruau: –Dóne’m lo
1Par 29,23
lo siti de nostre Senyor per rey en
1Par 29,28
honor. E regnà Salamó son fill en
1Par 1,39
e Àsser e Dissan. 39 E los fills de
1Par Prol,19
e Contestinoble entrò Entihoxa
Par Prol,5
les stòries qui són jaquides en
Par Prol,12
aquelles coses que en la Lig e en
1Par Prol,5
yo trelladàs segons lo sermó letí
1Par Prol,16
cosa sobra vella per escarnir
1Par Prol,18 Egipte louen Hacifiya actor lur [*]
1Par Prol,20
Entihoxa loen e tenen per bons
1Par Prol,22
[*] palestins, qui són filisteus,
1Par Prol,24
Panfili e Ausebi, e foren
1Par Prol,30 a saber, que la un no hy consentí e
1Par Prol,41 esglésies, la qual cosa no saberen
1Par Prol,47
com lo meu treball prova per
1Par Prol,57
d’equestes esser trobades en
1Par Prol,57
en los libres dels jueus. Sertes
1Par Prol,58
dels jueus. Sertes los apòstols e
1Par Prol,58 e los avengelistes havien coneguts
1Par Prol,66
aquell loch [*] escrit on diu que
1Par Prol,69 als jueus, on nostro Senyor parlà e
1Par Prol,74
mal pels cantons, e axò matex
1Par Prol,78
que sia mudada ab lo actor e ab
1Par Prol,87 fet que les històries †nosaltres† e
1Par 1,6
Janan e Tubal e Musse e Tiram. 6 E
1Par 1,7
foren Samon e Adifat e Goarmà. 7 E
1Par 1,7
de Janan foren Elizà e Trassiza e
1Par 1,7
Elizà e Trassiza e los quireus e
1Par 1,8
e los quireus e los radauras. 8 E
1Par 1,8
8 E los fills de Cam foren Eús e
1Par 1,9
e los egipsians e Pur e Canaan. 9 E
1Par 1,9 e Belnà e Gabtà e Romà e Septacà. E
1Par 1,11
de Agipta. 11 E d’ell isqueren
1Par 1,11
E d’ell isqueren los luhotrans e
1Par 1,12
e los nemitans [*] 12 [*] e
1Par 1,12
casaluytans, e d’aquests eixiren
1Par 1,12
d’aquests eixiren los felisteus e
1Par 1,13
Sidon, [*] fon primer nat, e
1Par 1,15
gebuseus e amoreus e getzeus, 15 e
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loch Baal-Anan [*]. 50 E morí Baal-Anan, e
loch de ells, cor aquí havien pastures a
loch «Fares Asaà» entrò en aquest dia
loch Baalfarazim. 12 E los filisteus
loch a le arque de Déu, e atendà allí
loch que li havia aparellat. 4 E ajustà
loch, 13 cor Déu en la primeria no·m donà
loch. 28 Donats glòria a nostre Senyor,
loch on anà. 7 E pres les vergues d’or
loch on anà. 14 E regnà sobra tot Ysrael,
loch de la era e bastiré altar a nostre
loch de David, son para, ab molta
loch seu. 29 Les paraules del rey David,
Loctan foren Heyl e Geheman e Manaà e
loen e tenen per bons los trellats de
los libres dels Reys, ací són trobades. E
los libres dels Reys no són planament
los libres habraychs, cor ço qui una
los jueus. Sàpies que Alaxandria e Egipte
los LXX enterpatradors, e Contestinoble
los trellats de Lucià màrtir, e les
los quals libres esplanaren Panfili e
los dits libres per Oríginers doctor, lo
los altres aytentost consintens en si
los LXX enterpatredors, e adonchs, per què
los jueus e encare de ço qui és per l’
los libres dels jueus. Sertes los apòstols
los apòstols e los avengelistes havien
los avengelistes havien coneguts los LXX
los LXX entrepatredors [*]? Nostro Senyor
los LXX enterpatredors no han e [*] l’
los dexebles ne prengueren aximpli. Yo
los acusadors [*], com en les altres coses
los mestres. Menys de ço, menbre a mi que
los boscatges dels noms, qui són confusos
los fills de Gómer foren Samon e Adifat e
los fills de Janan foren Elizà e Trassiza
los quireus e los radauras. 8 E los fills
los radauras. 8 E los fills de Cam foren
los fills de Cam foren Eús e los egipsians
los egipsians e Pur e Canaan. 9 E los de
los de Chus foren Sabaà e Belnà e Gabtà e
los fills de Romà foren Sàbaa e Dadan. 10
los luhotrans e los nemitans [*] 12 [*] e
los nemitans [*] 12 [*] e los casaluytans,
los casaluytans, e d’aquests eixiren los
los felisteus e los captoreus. 13 E
los captoreus. 13 E Canaan, Sidon, [*] fon
los eteus 14 e gebuseus e amoreus e
los eveus e los equiraneus e los siveus 16
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1Par 1,15
amoreus e getzeus, 15 e los eveus e
1Par 1,15
15 e los eveus e los equiraneus e
1Par 1,16
e los equiraneus e los siveus 16 e
1Par 1,16
e los siveus 16 e los ernadeus e
1Par 1,17
ernadeus e los samaritans [*]. 17 E
1Par 1,24
aquests foren fills de Jabal. 24 E
1Par 1,28 26 Salech, Nachor, Tale 27 [*] 28 E
1Par 1,32
Aquests foren fills de Ismael. 32 E
1Par 1,34
34 E Abraam engendrà Ysach. E
1Par 1,36
e Gehús e Johavilam e Corè. 36 E
1Par 1,37 Quehenam e Temmià e Amalech. 37 E
1Par 1,38 Nàat e Jamre e Samà e Miram. 38 E
1Par 1,39 e Am e Dian e Àsser e Dissan. 39 E
1Par 1,40 e Lotan, [*] hach nom Ramnà. 40 E
1Par 1,40
e Nanat e Ebel e Safí e Onam. E
1Par 1,41
de Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E
1Par 1,42
e Esbran e Ytaran e Caran. 42 E
1Par 1,42
foren Balam e Senavan e Jectan. E
1Par 1,43 foren Hus e Eram. 43 E aquests són
1Par 2,3
e Naptalim, Gad e Asser. 3 E
1Par 2,4
li inffantà Fares e Àram. E foren
1Par 2,5
E foren los fills de Judà V. 5 E
1Par 2,6
de Fares foren Esrom e Mull. 6 E
1Par 2,9
8 E lo fill de Etan fon Esarià. 9 E
1Par 2,16 germanes foren Sarugà e Abigual. E
1Par 2,25
Essur, pare de Techoa. 25 E foren
1Par 2,27
fo mare de Honam. 27 E foren
1Par 2,28 Maas, e Yaquim e Quer. 28 E foren
1Par 2,30
e infentà-li Aeban e Molid. 30 E
1Par 2,31
E morí Sàled sens infants. 31 E
1Par 2,31
e lo fill de Jassey fon Sesan, e
1Par 2,32
los fills de Sisan, Aquilach. 32 E
1Par 2,33
E morí Gèter sens infants. 33 E
1Par 2,42 fon Mesà son primer nat, e Abipsí e
1Par 2,47
E Aram engendrà Gamsés. 47 E
1Par 2,50
fon filla de Calef. 50 E aquests
1Par 2,54
e aquells fon ysraelita. 54 E
1Par 2,55
55 E dels linatges dels escrivans,
1Par 2,55
[*] e de Sumatiu. Aquests són
1Par 3,1
3,Tit Capítol III 1 Aquests són
1Par 3,15
14 [*] e Josies fon son fill. 15 E
1Par 3,17
lo quart Zalum. 16 [*] 17 E
1Par 3,19 Jaconies e Assonà e Nababies. 19 E
1Par 3,19
de Padies, Carubael e Samehí; e
1Par 3,21 Azaries e Rihasà e Bàuzer [*]. 21 E
1Par 3,22
E lo fill de Sacanias fon Samÿas, e
1Par 3,23
e Safar, qui foren sinch. 23 E
1Par 3,24
e Adzarican, qui foren tres. 24 E
1Par 4,1
foren VII. 4,Tit Capítol IIII 1 E
1Par 4,3
dels sarietans. 3 E aquests
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los equiraneus e los siveus 16 e los
los siveus 16 e los ernadeus e los
los ernadeus e los samaritans [*]. 17 E
los samaritans [*]. 17 E los fills de Sem
los fills de Sem foren Elam e Assur e
los fills de Sàlef foren Sem, Arficiat,
los fills de Abraam foren Ysach e Ysmael.
los fills que engendrà Caturà, concupina
los fills de Ysach foren Ysahú [*]. 35 [*]
los fills de Elifans foren Teniman e Omar
los fills de Rahuel foren Nàat e Jamre e
los fills de Sahir foren Locchan e Sabal e
los fills de Loctan foren Heyl e Geheman e
los fills de Saban foren Haylan e Nanat e
los fills de Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E
los fills de Am e Dian foren Disson [*] e
los fills de Ésan foren Balam e Senavan e
los fills de Dissan foren Hus e Eram. 43 E
los reys qui regnaren en la terra de Edom
los fills de Judà foren Er e Honam e Salè.
los fills de Judà V. 5 E los fills de
los fills de Fares foren Esrom e Mull. 6 E
los de Zàram foren [*]. 7 [*] Achor,
los fills de Esrom que li infentà
los fills de Seruià foren Abisay e Joab e
los fills Jarachmel [*], lo primer nat Ram
los fills de Honam, que hach de Jarechmel,
los fills de Honam Samay [*]; foren Nadab
los fills de Nadab foren Sàled, Epahim. E
los fills d’Epahim foren Jassey, e lo
los fills de Sisan, Aquilach. 32 E los
los fills de Udà, germà de Semehi, foren
los fills de Johenathan foren Pàlet e
los de Meresà, pare de Hebron. 43 [*]
los fills de Jachuan foren Règem e Jocham
los fills de Caleff. Fill de Hur, lo seu
los fills de Samet foren-hi Laem e lo
los habitadors de Jabés e de Tiraniu [*] e
los cavitans qui vingeren de Manquist,
los fills de Daviu qui nasquéran en
los de Josies: son primer nat hach nom
los fills de Joatxim foren Assà e Salrriel
los fills de Padies, Carubael e Samehí; e
los fills de Carubabel foren Masuŀlam e
los fills de Anamies foren Palaties e
los fills de Samÿas foren Atús e Gabal e
los fills de Naries foren Johanay e
los fills de Johanay foren Addaÿas e
los fills de Judà foren Fares e Esram e
los fills de Etam: Jasrael e Ysumpnà e
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1Par 4,7
Aquests foren fills de Maachà. 7 E los fills de Elà són Sèret e Súar e Tenan.
1Par 4,8 E Evós engendrà Anhub e Assobebà e los linatges de Ariel, fill de Arum. 9 Fon
1Par 4,12 qui fon pare de Hineàs. Aquests són los linatges de Tanchà. 13 E los fills de
1Par 4,13
són los linatges de Tanchà. 13 E los fills de Tanaach foren Hataniel, foren
1Par 4,15
Joaxim, cor †Lehoadis† éran. 15 E los fills de Calef, fill de Jerofonà, e
1Par 4,16
[*] fóran pares de Canahan. 16 E los fills de Jalahe foren Apas, Sipà e
1Par 4,17
Sipà e Tirià e Assarrael. 17 E los fills de Essorà foren Gèrech e Mèrod e
1Par 4,20
fo Estemehó, lo mearcharica. 20 E los de Simmer, Amnon, Ermà e Benanan e
1Par 4,20 Amnon, Ermà e Benanan e Tilon. E los fills de [*] Iscoat e Benzalida. 21 E
1Par 4,21
de [*] Iscoat e Benzalida. 21 E los fills de Colà, fill de Judà: Ber, pare
1Par 4,21 Lechà, e Lehedà, pare de Mehessà, e los linages de Bet Abudabús, de la casa de
1Par 4,22
de la casa de Ber. 22 E Joatxim e los hòmens de Concelè e Joàs, Sarap, qui
1Par 4,23
qui senyorayaven a Moab [*]. 23 E los habitadors de Natayim e de Gederà
1Par 4,24
aquí ab lo rey quant regnà. 24 E los fills de Simeon foren Nomus e Jamini e
1Par 4,27
no hagueren molts infants e tots los linatges no cresqueren tant com los
1Par 4,27
los linatges no cresqueren tant com los fills de Judà. 28 Habitaren en Barzabe
1Par 4,32
ciutats en què regnà David. 32 E los pobles foren Hetham e Haÿm e Enrinon e
1Par 4,38 de Sadir, e Samaÿas. 38 Aquests són los qui vénen per noms mayorals en los
1Par 4,38 los qui vénen per noms mayorals en los linatges e en le casa de lurs pares;
1Par 4,41
qui foren trobats destroÿren- los entrò al dia de vuy, e habitaren aquí
1Par 5,1
al dia de vuy. 5,Tit Capítol V 1 E los fills de Rubèn, primer nat de son pare
1Par 5,3
anomenada a Josep. 3 Donchs, los fills de Rubèn, primer nat de Ysrael,
1Par 5,4
Enoch e Fallú e Serom e Carmí. 4 E los fills de Joel foren Samayà e Gog e
1Par 5,9
de Eufrates, cor lo lur bestiar los cresqué en la terra de Galaad. 10 En
1Par 5,10
lo temps de Saüll feren batallas ab los agaritans e caygueren en lurs mans los
1Par 5,10
agaritans e caygueren en lurs mans los agaritans e ells habitaren en lurs
1Par 5,11
del sol ixent de Galaad. 11 E los fills de Gaad en contra ells en le
1Par 5,14
e Sia e Àber. 14 Aquests són los fills de Abial e fills de Hurí, fill
1Par 5,16
en Bessan e en ses viles e en tots los deports de Seron desobra lurs axides.
1Par 5,18
rey d’Israel, 18 ço és a saber, los fills de Rubèn e de Gad e mig trip de
1Par 5,24 Hermon, e muntiplicaren molt. 24 E los caps de les cases e de les casades de
1Par 5,25
lur pare. 25 E fornicaren derrera los déus de lurs pares dels pobles de la
1Par 5,25
lurs pares dels pobles de la terra, los quals havia destrovits Déus devant
1Par 5,26
lo mig trip de Menessè, e menaren- los en Elà e en Tabor e en Arà e en Aran
1Par 6,2
foren Guerson, Caat e Metarí. 2 E los fills de Caad foren Abram e Ysach e
1Par 6,3 Abram e Ysach e Abron e Busiel. 3 E los de Abram foren Aaron, Moysès e Mariam,
1Par 6,3
Moysès e Mariam, lur germana. E los fills de Aaron foren Nadab e Abiüd e
1Par 6,16
de Nabugadenasor. 16 E axí foren los fills de [*]: Garzon e Caat e Merarí.
1Par 6,17
e Caat e Merarí. 17 Aquests són los noms dels fills de Gerson: Lilum e
1Par 6,18
de Gerson: Lilum e Semeý. 18 E los fills de Caat, segons dit és, foren
1Par 6,19
e Ysach e Abron e Huniel. 19 E los fills de Merarí foren Maalia e Musí, e
1Par 6,25
aquell, e Idul fill de aquell. 25 E los fills de Ethanà foren Mansay e Masnet,
1Par 6,28
foren fills le un de l’altre. 28 E los fills de Samael foren: lo primer nat
1Par 6,29
primer nat fou Jasim, e Eluà. 29 E los fills de Merarí foren Maalí, e Libin
1Par 6,44
de Guerson, fill de Lleví. 44 E los fills de Merarí, lurs germans,
1Par 6,50
misatge de Déu. 50 Aquests són los fills de Aron: Aletzar, e de aquest
1Par 6,54 direm foren asetyamens per albergar los fills de Aaron en los lurs térmens, ço
1Par 6,54
per albergar los fills de Aaron en los lurs térmens, ço és a saber, de Chaat,
1Par 6,60
[*]. 60 E del trip de Bengemín los donaren atrecí Sabaà e Alàmet [*] e
1Par 6,63
62 [*] hagueren XII ciutats. 63 E los fills de Merarí, per lur linatge del
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1Par 6,70 E del mig trip de Menassè haguéran los de Caat qui són romasos, Aner e Balam
1Par 6,71
e Balam e lurs deports [*]. 71 E los fills de Guerson hagueren de l’altre
1Par 7,1
81 [*]. 7,Tit Capítol VII 1 E los fills de Isacar foren Tolà e Jonà e
1Par 7,2
Jassip e Simeron, e són quatre. 2 E los fills de Tolà foren Huzí e Rafay e
1Par 7,3
de Daviu, e éran XXII M ª e DC. 3 E los fills de Huzí foren Jazaraÿas, e los
1Par 7,3
fills de Huzí foren Jazaraÿas, e los de Jazaraÿas foren Micael e Obedià e
1Par 7,5
moltes mullers e molts infants. 5 E los germans de tots los linatges de
1Par 7,5
infants. 5 E los germans de tots los linatges de Ysachar eren hòmens forts
1Par 7,5
e eren LXXXVII M ª entre tots los parentats. 6 E los fills de Bengemín
1Par 7,6
M ª entre tots los parentats. 6 E los fills de Bengemín foren Bele e Bèquer
1Par 7,7
Bèquer e Jadiel, e foren tres. 7 E los fills de Bele foren Esbon e Urí [*] e
1Par 7,8
lur perentat XXII M ª e XXIIII. 8 E los fills de Bèquer foren Samirà e Joàs e
1Par 7,10
lur pare [*] fou XX M ª e CC. 10 E los fills de Jadiel foren Balaam e los de
1Par 7,10
los fills de Jadiel foren Balaam e los de Balaam fo Gehús e Bengemín e Hud e
1Par 7,13
eren hòmens del Dayhar. 13 E los fills de Naptalim foren Gaasiel e
1Par 7,14
Salum, qui fon fill de Balaat. 14 E los fills de Menessè foren Asariel, que li
1Par 7,16
e lo nom de son germà Sares, e los fills de aquell eren Hulam e Ràquem.
1Par 7,17 de aquell eren Hulam e Ràquem. 17 E los fills de Hulam, Badan. E aquests són
1Par 7,17
de Hulam, Badan. E aquests són los fills de Galaad, fills de Machir, fill
1Par 7,19 Ysoda e Abiàzer e Amaalà. 19 Foren los fills de Zamidà Daham e Sèmsem e
1Par 7,20 e Sèmsem e Alaquí e Abimam. 20 E los fills de Efraÿm foren Sutalla e Bèred,
1Par 7,21
[*] e Àsser e Elet. E materen- los hòmens de Gad, nats de la terra, cor
1Par 7,29
viletes, [*] e en aquests habitaren los fills de Josep, fill de Ysrael. 30 E
1Par 7,30
de Josep, fill de Ysrael. 30 E los fills de Asser foren Jamnà e Ysuà e
1Par 7,31
e Sàraha era lur germana. 31 E los fills de Barià foren Èber e Marcaal,
1Par 7,33
e Ethana e Suà, lur germana. 33 E los fills de Laffalet foren Fassat e
1Par 7,34
aquests foren de Lafalet. 34 E los fills de Zómer foren Exir e Rehegà e
1Par 7,35 Exir e Rehegà e Gabuà e Aram. 35 E los fills de Élem, son germà, foren Safahà
1Par 7,38
e Sazà e Jataran e Vaherà. 38 E los fills de Góher foren Gafuà e Pispà e
1Par 7,39
foren Gafuà e Pispà e Eerà. 39 E los fills de Hulà foren Araà e Amniel e
1Par 8,6
e Fussem e Enchan. 6 Aquests són los fills de Ehud qui foren caps de les
1Par 8,13
de Agulon. Aquests feren fogir los habitadors de Gaad. 14 E Quihó e Sat e
1Par 8,35 Meribaal, [*] engendrà Michà. 35 E los fills de Michà foren Maribaal e
1Par 8,40
e Elifàlet lo terç. 40 E foren los fills de Hulam hòmens forts de batalla
1Par 9,2
per lur colpa. 2 Ells habitaren los habitadors primers e eren en lur
1Par 9,2
e lurs levitans e lurs donats tots los cativaren. 3 En Jerusalem habitaren
1Par 9,3
cativaren. 3 En Jerusalem habitaren los fills de Judà e los de Bengemín e los
1Par 9,3
habitaren los fills de Judà e los de Bengemín e los fills de Efraÿm e de
1Par 9,3
fills de Judà e los de Bengemín e los fills de Efraÿm e de Manassè, e
1Par 9,3
Efraÿm e de Manassè, e cativaren- los tots. 4 E fforen e Hoyí, fill de
1Par 9,6
Assayà, son primer nat [*]. 6 E los fills de Sàram, Israel e sos germans,
1Par 9,17
al corral de Notafacents. 17 E los portés eren Salum e Tob e Talmon e
1Par 9,18
rey devers orient. E aquests [*] los portés de les posades dels fills de
1Par 9,19
germans de la casa de son pare. E los coraytans eren sobra lo servey de obra
1Par 9,19
sobra lo servey de obra gordant †los presents† [*]. 20 E Fineàs, fill de
1Par 9,22
e Daviu e Samuel lo profeta los stablien en lur lealtat, 23 e [*] lurs
1Par 9,25
25 E lurs germans eren en los corrals per venir a cap de VII dies
1Par 9,26
ab aquests, 26 cor ab lealtat eren los quatre portés e eren levitas e eren
1Par 9,26
ordonats sobra les cambres e sobra los tresors de la casa de Déu, 27 e ixen
1Par 9,30
les spècies e pimentes. 30 E sobra los fills dels capallans, com feien los
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1Par 9,30
los fills dels capallans, com feien
1Par 9,32
Caat, de generació, éran ordonats
1Par 9,32
los pans per aparellar tots
1Par 9,33
los disaptes. 33 Aquests éran tots
1Par 9,34
al servey. 34 (Ço és a saber,
1Par 10,1
de Azael. 10,Tit Capítol X 1 E
1Par 10,1
guerrayaren ab Ysrael, e fogien
1Par 10,1
e fogien los hòmens d’Israel per
1Par 10,2
lo munt de Gelboe. 2 E encalsaren
1Par 10,2
Saül e sos infants. E adonchs
1Par 10,4
’n lo meu cors, cor si vanien
1Par 10,7
foren morts. 7 E, com veren tots
1Par 10,7
las ciutats e fogiren. E vengueren
1Par 10,8
fonch feta e finida, vengueren
1Par 10,8
los filisteus e despullaren
1Par 10,9
munt de Gelboe. 9 E despullaren1Par 10,11
en le casa de Dagon. 11 E oÿren
1Par 10,11
tot ço que havien fet
1Par 10,12
a Saül, 12 e levaren-se tots
1Par 10,12
e portaren-se lo cors de Saül e
1Par 10,12
corsos de sos fills, e portaren1Par 11,3
seràs senyor.” 3 E vengueren tots
1Par 11,4
ço és, Gebús, cor aquí habitaven
1Par 11,5
los gebuseus. 5 E digueren
1Par 11,10
Sabaot era ab ell. 10 Aquests són
1Par 11,13
era ab Daviu a part de munt, com
1Par 11,19
E no le volch beura. Açò feren
1Par 11,22
e de grans fets, de Cabseel, farí
1Par 11,26
-lo David sobra son oÿdor. 26 E
1Par 11,33
e Ababà de Solabanta. 33 E
1Par 11,42
cap del trip de Rubèn, sobra ell
1Par 12,4
qui era dels XXX vasalls, e sobre
1Par 12,15
ple de totes parts, e féran fogir
1Par 12,17
entrò al Mefar, a David. 17 E axí1Par 12,17
E axí-los David a carrera e dix1Par 12,18
te ajuda, ton Déu. E David rabé1Par 12,18
ton Déu. E David rabé-los e mès1Par 12,19 se aplegaren a David com vania ab
1Par 12,19
contra Saül a batalla, e no
1Par 12,19
lo’n feren tornar dient: –Ab
1Par 12,23 com host de Déu. 23 E aquests són
1Par 12,39 menyant e bavent, cor lurs germans
1Par 13,1
XIII 1 Aconsellà’s David ab
1Par 13,1
milenàs e dels sentanàs e ab tots
1Par 13,2
de Israel, e ab ells sien tots
1Par 13,2
ells sien tots los sacerdots e tots
1Par 13,4
-ho axí com tu dius. Car molt
1Par 14,4
e engendrà més fills e filles, 4
1Par 14,8
e Elfàlet. 8 E, com hagueren oït
1Par 14,9
sabé, axí a ells a l’encontra. 9 E
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los letovaris de les pimentes. 31 E
los pans per aparellar tots los disaptes.
los disaptes. 33 Aquests éran tots los
los cantors [*] dels levitans, qui eren
los caps mayorals dels levitans segons
los fillisteus guerrayaren ab Ysrael, e
los hòmens d’Israel per los felisteus e
los felisteus e caygueren morts en lo munt
los felisteus Saül e sos infants. E
los filisteus feriren Jonatàs e Melxisua e
los no circuncisos escarnir-m’hien. E
los hòmens d’Israel qui eren en lo pla
los filisteus e habitaren en ellas. 8 E,
los filisteus e despullaren los morts, e
los morts, e trobaren Saül e sos fills
los e tolgueren lo cap a Saül e tremateren
los hòmens de Jabés-de-Galaat tot ço que
los filisteus a Saül, 12 e levaren-se
los hòmens de l’host e anaren allà, e
los corsos de sos fills, e portaren-los
los-se’n en Jabés, [*] e dejunaren VII
los vells de Israel en Hebron al rey. E
los gebuseus. 5 E digueren los habitadors
los habitadors de Gebús a Daviu: –No
los caps vaxalls qui éran ab Daviu, qui s’
los filisteus se ajustaren aquí an batalla
los tres vasalls. 20 Haysay, germà de
los dos primers prínceps de Moab, e
los hòmens vasalls d’armes éran: Azael,
los fills de Geym lo genosita. E Jonathan,
los XXX, 43 e Anan, fill de Mahachà, e
los XXX era Geremies e Jahazel e Johanan e
los amicarans a levant e a ponent. 16 E
los David a carrera e dix-los si eren
los si eren venguts per pau ne per aydarlos e mès-los al cap de faeltat. 19 E
los al cap de faeltat. 19 E aquells del
los filisteus contra Saül a batalla, e no
los ajudà, cor ab consells dels caps dels
los nostros caps vendrà en gràcia de son
los nombres dels capdals hòmens garnits
los ho havien aparellat. 40 E encara
los prínceps dels milenàs e dels sentanàs
los grans senyors, 2 e dix David a tota la
los sacerdots e tots los levitans, qui són
los levitans, qui són en las ciutats ab
los plagué aquesta cosa. 5 E ajustà David
los quals havían nom axí: Sannà e Sabal e
los filisteus que David era untat rey
los filisteus vengueren e atendaren-se
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1Par 14,10
1Par 14,10
1Par 14,11
1Par 14,12
1Par 14,12
1Par 14,13
1Par 14,14
1Par 14,15
1Par 15,2
1Par 15,4
1Par 15,4
1Par 15,11
1Par 15,12
1Par 15,12
1Par 15,14
1Par 15,14
1Par 15,15
1Par 15,17
1Par 15,19
1Par 15,22
1Par 15,25
1Par 15,25
1Par 15,27
1Par 15,27
1Par 16,2
1Par 16,2
1Par 16,10
1Par 16,12
1Par 16,14
1Par 16,21
1Par 16,22
1Par 16,22
1Par 16,24
1Par 16,25
1Par 16,26
1Par 16,31
1Par 16,32
1Par 16,33
1Par 16,38
1Par 16,42
1Par 17,6
1Par 17,9
1Par 17,10
1Par 17,13
1Par 17,17
1Par 18,1
1Par 18,2
1Par 18,7
1Par 18,17
1Par 18,17
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Senyor, dient: –Si yo pug contre
pug contre los filisteus, donare anà-hy David e farían aquell loch Baalfarazim. 12 E
lurs déus e David manà que hom
cremats. 13 Encara altra vegada
-li: –Puge derrera ells e féoyràs le veu de la tempesta que yo
s’acostàs a la arque de Déu, sinó
havia aparellat. 4 E ajustà David
E ajustà David los fills de Aaron e
Sadoch e Abiatà, sacerdots, e
e Elí e Aminadab. 12 E dixAminadab. 12 E dix-los: –Vós sots
no·l requerim segons dret. 14 E
14 E los sacerdots santificaren
Déu d’Israel, 15 e aportaren
a donar alagria. 17 E féran estar
Aquests tots eren porters. 19 E
asayava, trompava e amanave
porters de la archa. 25 E David e
E David e los pròmens d’Israel e
ab un mantell de porpra, e tots
qui aportaven la archa, e
David hach esplagat de sacrificar
de sacrificar los holocausts e
e alegrats-vos e alégran-se
12 remembrats les sues maravellas e
e nostro Déu, per tota la terra són
negun hom vos nogués e corregí per
per los reys: 22 “No toquets
“No toquets los meus untats ne ab
a les gents le sua glòria, e a tots
loat, e molt terribla sobra tots
[*] ídoles, e nostre Senyor ha fets
món qui no·s mou. 31 Alégran-se
Brugesca la mar [*], alegran-se
ço qu·hi és. 33 Adonchs cantaran
fill de Judicium, [*] era sobra
esturments per a cantar a Déu. E
com he anat ab Ysrael comaní a tots
no nodriran d’anganar-lo axí com
poble d’Israel. E humiliaré tots
12 [*] entrò enpertostemps. 13 E yo
e has-ma fet esperador sobra tots
XVIII 1 E aprés açò farí David
filisteus. 2 E farí Moab, e foren
E pres les vergues d’or que havien
Benaÿas, fill de Joyadà, era sobra
era sobra los retheus [*]. E
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los filisteus, donar-los-has en mes
los-has en mes mans? E dix-li nostre
los. E dix: –Esportellat ha nostre Senyor
los filisteus lexaren aquí lurs déus e
los cremàs, e foren cremats. 13 Encara
los filisteus se ajustaren en la vall. 14
los le volta desús, e vendràs contra
los trematré al camp de Betaÿm, adonchs
los levitans, cor ells alegí nostre Senyor
los fills de Aaron e los levitans. 5 Dels
los levitans. 5 Dels fills de Caat, e
los levitans Oriel e Asayà e Joel e
los: –Vós sots los caps patrons dels
los caps patrons dels levitans,
los sacerdots santificaren los llevitans,
los llevitans, per ço que puyacen l’arque
los dels levitans l’arqua de Déu, axí com
los levitans Emà, fill de Johel [*] 18 e
los cantors eren Aman e Asap e Athan ab
los altres, cor era discret. 23 E Baraxies
los pròmens d’Israel e los prínceps dels
los prínceps dels millenars anaven
los levítichs, qui aportaven la archa, e
los cantors atrecí [*], sinó David, qui
los holocausts e los sacrificis
los sacrificis pasificables, ell banaý lo
los pobles, lo cor dels obtants en nostre
los juýs de la sua buca. 13 Sament de
los seus juýs. 15 Remenbreu’s tostemps en
los reys: 22 “No toquets los meus untats
los meus untats ne ab los meus profetes no
los meus profetes no vullau malignar.”» 23
los pobles les sues maravellas, 25 cor
los déus 26 de les [*] ídoles, e nostre
los cels. 27 Glòria e balleza és devant
los cels e sbalaesque’s la terra e diguen
los camps, e tot ço qu·hi és. 33 Adonchs
los arbres [*] per la faç de nostre
los portés. [*] 39 E Sadoch sacerdot e sos
los fills de Geditur eren establits al
los jutges de Ysrael que administracen lo
los primers dies, 10 [*] que comaní jutges
los teus anamichs, e encara que·t
los saré pare e ells seran a mi fills, e
los hòmens, Senyor Déu. 18 Què dirà David?
los filisteus e humilià’ls e pres Gatza e
los moabites [*] donant dons per tribut a
los serfs de Adoràtzer e aportaren-les
los retheus [*]. E los fills de David los
los fills de David los primers nats anaven
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1Par 18,17
retheus [*]. E los fills de David los primers nats anaven al lats del rey.
1Par 19,2
-lo de son pare, e vangueren los misatgers de David en la terra dels
1Par 19,3
lur misetgeria. 3 E digueren los prínceps de Amon a lur senyor Anum: –E
1Par 19,4
regirar le terra tua. 4 E pres Anum los missatgers de David, e ragué-los lo
1Par 19,4
los missatgers de David, e ragué- los lo cap e la maytat de la barba entrò
1Par 19,4
entrò al mentó [*], e tremès- los-ne. 5 E anaren-se’n e denunciaren
1Par 19,5
-ho a David. E David tremès los misatges que no li vinguecen davant,
1Par 19,6
e despuxs vendrets. 6 E veren los fills d’Amon que havían envergonyits
1Par 19,6
d’Amon que havían envergonyits los misatgers de David. E adonchs Anum,
1Par 19,7
e posaren-se davant Mahabà. E los fills d’Amon se ajustaren de lurs
1Par 19,9
tota le sua host. 9 E axiren-hi los fills d’Amon e aparellaren-se a
1Par 19,10
davant e darrera, e alegí de tots los jóvens de Ysrael aparellats en contra
1Par 19,11
pobla donà a mà d’Isay contra los fills d’Amon. 12 E dix Johab a son
1Par 19,12
vina e ajuda’m, e si pus forts són los fills d’Amon que tu, yo t’ajudaré.
1Par 19,15
e fogiren per ell. 15 E com los fills d’Amon vaheren que Aram era
1Par 19,19
príncep de la host. 19 E vaeren los serfs de Adorrózer que consumats eren
1Par 20,1
l’any fou passat, en lo temps que los reys ixen a host, Joab ajustà tot lo
1Par 20,4
aytantost hach batalla en Gatza ab los filisteus e farí Sabatay de Husaray a
1Par 20,5
5 E aprés [*] moltes batalles ab los filisteus, e aquí ferí Alcanan, fill
1Par 21,5
lo nonbra del pobla. E foren tots los hòmens de Ysrael dafanents d’armes
1Par 21,16 devers Jerusalem. E caygué Daviu e los vells, vestits de cilicis e de sachs
1Par 21,23
bo a sos ulls, vet que yo·t daré los meus bous a fer holocaust e les arades
1Par 22,2 2 E manà David que hom ajustàs tots los palagrins de la terra d’Israel, qui
1Par 22,4
4 e fusts de sedra sens nombra, cor los tirienchs e sidonienchs havían
1Par 22,13
si guardes fer les sirmònies e los judicis que comanà nostre Senyor a
1Par 22,17
ab tu. 17 E manà David a tots los prínceps de Ysrael de ajudar a Salamó
1Par 22,18
entorn, e donarà en la vostra mà los habitadors de la terra devant nostra
1Par 23,2
fill, sobra Ysrael, 2 e ajustà tots los prínceps de Ysrael e los sacerdots e
1Par 23,2
tots los prínceps de Ysrael e los sacerdots e los levites. 3 E foren
1Par 23,2
de Ysrael e los sacerdots e los levites. 3 E foren comtats tots los
1Par 23,3
los levites. 3 E foren comtats tots los levites hom de XXX anys ensús, e foren
1Par 23,6
IIII M ª, [*] 6 e David partí los levites per partides, ço és a saber:
1Par 23,7
saber: Garson e Càat e Merarí. 7 E los fills de Garson: Laadar e Semeý. 8 E
1Par 23,8
de Garson: Laadar e Semeý. 8 E los fills de Laadar havie-hy per cap
1Par 23,10
eren caps patrons de Ladan. 10 E los fills de Semeý foren Jóad e Sizà e
1Par 23,12
casa payroal de una part. 12 E los fills de Cahat foren IIII: Abraam e
1Par 23,13
e Ysach e Ebrot e Usiel. 13 E los fills de Abraam foren Aaron e Moysès.
1Par 23,15
aparellats en lo trip de Leví. 15 E los fills de Moysès foren Gerson e
1Par 23,16
foren Gerson e Eliàtzer. 16 E los fills de Gerson foren apellats
1Par 23,17
17 [*] e no hagué més fills. E los fills de Arabies foren molts. 18 E los
1Par 23,18
fills de Arabies foren molts. 18 E los fills de Isabat: Salomich, qui fon cap
1Par 23,19
Salomich, qui fon cap patró. 19 E los fills de Ebron: Geries, qui fon cap
1Par 23,20
lo terç, e Jahaman, lo quart. 20 E los fills de Jusiel: Michà, e fo cap
1Par 23,21
cap patró, e Jaziès, lo segon. 21 E los fills de Merarí: Maalí e Mussí. E los
1Par 23,21
fills de Merarí: Maalí e Mussí. E los fills de Maalí, Alaatzar e Sis. 22 E
1Par 23,22
[*] hach fills [*], e preseren los fills de Sis [*]. 23 E los de Mussí
1Par 23,23
preseren los fills de Sis [*]. 23 E los de Mussí foren [*] Moab e Èder e
1Par 23,24 e Èder e Gerensot. 24 Aquests són los fills de Leví segons la casa de lurs
1Par 23,31 [*] nostre Senyor Déu, 31 e de tots los holocausts de nostre Senyor, los
1Par 23,31
los holocausts de nostre Senyor, los disaptes e en los caps dels mesos e de
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1Par 23,31 de nostre Senyor, los disaptes e en
1Par 24,1
de Déu. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E
1Par 24,5
no foren sinó VIII. 5 E partiren1Par 24,6
fills de Ythamar. 6 E escriví1Par 24,6
de Leví, devant lo rey e davant
1Par 24,20
nostre Senyor Déu d’Israel. 20 E
1Par 24,20
d’Israel. 20 E los fills de Leví,
1Par 24,20 romasos: fills de Abraam, Sabuel, e
1Par 24,23
Salomir, [*] Jóat e Ebron. 23 E
1Par 24,26
lo fill de Jasies és Zacaries. 26 E
1Par 24,28
de [*] Sóam e Satur e Ibrí. 28 E
1Par 24,29
qui no hach fills. 29 De Sis:
1Par 24,30
los fills de Sis fo Joaramael. 30 E
1Par 24,30
e Héder e Geremot. Aquests són
1Par 24,31 lo rey David e Sadoch e Aximàlech e
1Par 25,1
Capítol XXV 1 E departí David
1Par 25,3
profetitzava per mà del rey. 3 E
1Par 25,4
loar e banayr nostre Senyor. 4 E
1Par 26,4
Jacanat lo VI, Elehonay lo VII. 4 E
1Par 26,9
poder de servir, e eren LXII. 9 E
1Par 26,10 hòmens de host, e eren XVIII. 10 E
1Par 26,11
lo terç, e Zacaries lo quart; tots
1Par 26,26 26 Salomur e sos germans eren sobra
1Par 26,26
que santificava David [*] e
1Par 26,26
dels millenars e dels sentanars, e
1Par 26,29
a la obra defora sobra Ysrael, e
1Par 26,29 defora sobra Ysrael, e los vagués e
1Par 26,32
caps patrons, e lo rey David féu1Par 27,1
de Ysrael per lurs caps patrons e
1Par 27,1
servien lo rey en diversos oficis,
1Par 27,1
entraven e axien de mes en mes en
1Par 27,3
fills de Fares, qui era cap de tots
1Par 27,6
lo vasal dels XXX vasalls e sobra
1Par 27,16
E aquests qui eren regidors sobra
1Par 27,22
fill de Johatan. Aquests foren
1Par 27,25 féu comtar lo rey David. 25 E sobra
1Par 27,25
Assuàmiel, fill de Adiel, e sobra
1Par 27,25
en les ciutats, en las viles e en
1Par 27,26
Jonathan, fill de Usiel. 26 E sobra
1Par 27,27 era Semeý, fill de Ramman, e sobra
1Par 27,28
era Sabdí lo sofonita. 28 E sobra
1Par 27,28
28 E sobra los olivers e sobra
1Par 27,29
era Ciratay lo sarnita; e sobra
1Par 27,30
Safach, fill de Edelay. 30 E sobra
1Par 27,31
Tots aquests eren prínceps sobra
1Par 27,32
[*] Jahel, fill de Assimon, era ab
1Par 28,1
XXVIII 1 E ajustà David tots
1Par 28,1
tots los prínceps de la host e
1Par 28,1
de la host e los duchs dels trips,
1Par 28,1
les companyes qui servien lo rey e
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los caps dels mesos e de les solemnitats,
los fills de Aron eren atresí depertits. E
los per sorts en aquells ab aquells, per
los Samaÿas, fill de Thanael, escrivà del
los prínceps e devant Sadoch, [*] fill de
los fills de Leví, los romasos: fills de
los romasos: fills de Abraam, Sabuel, e
los fills de Gubael, Joaddies. 21 E
los fills de Ebron, Jaries és lo primer
los fills de Merarí, Maalí e Mussí, [*]
los fills de Maalí fon Aleatzar, qui no
los fills de Sis fo Joaramael. 30 E los
los fills de Mussí foren Maalí e Héder e
los fills dels levitans per lurs casades
los caps patrons dels capellans e dels
los prínceps de la host l’ofici de [*]
los fills de Getidum foren Gadalies e Serí
los fills de Aman foren Baquies e
los fills de Obetedeedom: fon Samaÿas son
los fills de Masalamies ab lurs germans
los fills de Cussí, dels fills de Merarí,
los fills e germans de Cussí eren XIII. 12
los tresors dels santuaris que santificava
los caps patrons dels prínceps, dels
los prínceps de les hosts, 27 de les
los vagués e los jutges. 30 [*] Sabies e
los jutges. 30 [*] Sabies e sos germans
los batlles sobra lo trip de Rubèn e sobre
los prínceps dels sentanars e dels
los quals entraven e axien de mes en mes
los mesos de l’ayn, e cascuna partida era
los prínceps [*] del mes primer. 4 E sobra
los XXX ell mès regidor Amsadab, son fill.
los trips de Ysrael eren aquests: sobra lo
los prínceps de cascun trip d’Israel. 23
los tresors del rey era tresorer
los tresors de fora, en les ciutats, en
los castells, Jonathan, fill de Usiel. 26
los fahadors de la obra de fora e de lauró
los cellers del vi e de les vinyes era
los olivers e sobra los ullastres qui eren
los ullastres qui eren en les Valls, era
los bous de les valls era Safach, fill de
los camells era Onil lo esmalaÿta. E sobra
los fets del rey David. 32 E [*] era
los fills del rey. 33 E Arxitòfell era
los prínceps de la host e los duchs dels
los duchs dels trips, los primers nats de
los primers nats de les companyes qui
los prínceps dels millenars e dels
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1Par 28,1
dels millenars e dels sentanars e
1Par 28,1
e sos fills ab sos escuders e tots
1Par 28,2
de la host de Jerusalem. 2 E com
1Par 28,4
casa de Judà és mon para, e entre
1Par 28,7
si ell s’esforsa de fer
1Par 28,7 esforsa de fer los meus manaments e
1Par 28,8
e que fasats e requirats tots
1Par 28,9
ta ànima volenterosament, cor tots
1Par 28,13
dels capellans e levitans e de tots
1Par 28,17
[*] d’argent, 17 e les candeles e
1Par 28,21
aquestes coses, e encare has tots
1Par 29,6 a nostre Senyor? 6 Donchs, vodàran
1Par 29,6
dels millanars e dels sentanars e
1Par 29,19
cor [*]. 19 [*] sencer de gordar
1Par 29,19
de gordar los teus manaments e
1Par 29,24
e banaý a ell tot Ysrael. 24 E tots
1Par 29,24
prínceps e vasals, e encara tots
1Par 29,30
Ab son regisma e son vasellatge e
1Par 29,30
ell e sobra Ysrael e sobra tots
1Par 1,5
Làmech, 4 Noè, Sem, Cam, Jàfet. 5
1Par 6,1
al die de vuy. 6,Tit Capítol VI 1
1Par 25,2
hòmens de obra segons lur ofici: 2
1Par 1,39
foren Heyl e Geheman e Manaà e
1Par Prol,17
Sàpies que Alaxandria e Egipte
1Par 12,17
sos anamichs, sens tort que ell no
1Par 14,10
-li nostre Senyor: –Puge, que yo
1Par 17,6 administracen lo meu pobla, no que
1Par 21,24 de ço del teu a nostra Senyor e que
1Par 18,1
farí David los filisteus e humilià
1Par Prol,20
e tenen per bons los trellats de
1Par 1,11
de Agipta. 11 E d’ell isqueren los
1Par Prol,18
e Egipte louen Hacifiya actor
1Par Prol,82
e no·n deuria esser tingut per
1Par 3,9
hach de les concopines, e Tamar era
1Par 3,19 foren Masuŀlam e Ananies e Salumir,
1Par 4,33
ciutats, qui són a Bàal, açò és,
1Par 5,7
trip de Rubèn. 7 E sos germans per
1Par 5,7
parentats e lurs generacions, fou
1Par 5,9
desert del flum de Eufrates, cor lo
1Par 5,12
entrò a le Saltè 12 e Ezà. E era
1Par 5,13 Basan. 13 E lurs germans de casa de
1Par 5,21
se confiaven en ell. 21 E cativaren
1Par 5,24
de nomenada, caps de les cases de
1Par 6,3 Abram foren Aaron, Moysès e Mariam,
1Par 6,32
axí com éran acustumats en
1Par 6,60
Totas lurs ciutats foren XII de
1Par 6,63
63 E los fills de Merarí, per
1Par 7,7
V, qui foren cap de la casa de
1Par 7,7
forts de guerra, e foren ab tot
1Par 7,9
tots aquests foren de Bèquer. 9 E
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los prínceps dels mobles e del bestiar del
los vasalls de la host de Jerusalem. 2 E
los hach ajustats, levà’s en peus e dix:
los fills de mon pare volch fer a mi rey e
los meus manaments e los meus juýs axí com
los meus juýs axí com fa huy.” 8 »E ara,
los manaments de vostro Senyor Déu, per ço
los coratges enserca nostre Senyor e tota
los serveys de la casa de nostra Senyor e
los bacins [*] d’or [*] a pes de cascun
los prínceps e tot lo poble al teu
los [*] prínceps dels millanars e dels
los prínceps de la obra del rey 7 que [*]
los teus manaments e los teus testimonis e
los teus testimonis e las tues custumes,
los prínceps e vasals, e encara tots los
los fills del rey David [*] a Salamó. 25 E
los accidents qui passaren sobra ell e
los regnes e terres. Expl Ací és acabat lo
Los fills de Jàfet fóran Gómer e Magoy,
Los fills de Lleví foren Guerson, Caat e
Los fills de Asaf foren Jacur e Josep e
Lotan, [*] hach nom Ramnà. 40 E los fills
louen Hacifiya actor lur [*] los LXX
·ls tenia: –E per qualque rahó vós siats
·ls te daré en te mà. 11 E puyaren en
·ls digués que·m fecen casa de cedres ni
·ls holocausts focen dabades. 25 E donà
’ls e pres Gatza e les suas viletes de la
Lucià màrtir, e les migenseres províncies
luhotrans e los nemitans [*] 12 [*] e los
lur [*] los LXX enterpatradors, e
lur anamich com yo ho esprova en convent
lur germane. 10 E lo fill de Salamó fon
lur germane, 20 e Asubà e Thel e Barayies
lur habitació, que a tots se pertenyia. 34
lur linatge, segons lurs parentats e lurs
lur cap Johel e Zecaries. 8 E Babel, fill
lur bestiar los cresqué en la terra de
lur cap Saphan, e era lo segon Jaenay, e
lur pare eren VII, ço és, Michael e
lur bestiar e lurs camells, e prengueren L
lur pare. 25 E fornicaren derrera los déus
lur germana. E los fills de Aaron foren
lur ofici. 33 E aquests e aquells qui
lur linatge. 61 E dels de Caat qui foren
lur linatge del trip de [*] Zabulon XII
lur pare, hòmens forts de guerra, e foren
lur perentat XXII M ª e XXIIII. 8 E los
lur perentesch e lur generació caps de
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1Par 7,9
de Bèquer. 9 E lur perentesch e
1Par 7,9
e lur generació caps de casa de
1Par 7,18
de Machir, fill de Manessè. 18 E
1Par 7,21
la terra, cor devallaren a pendra
1Par 7,22
a pendra lur bestiar. 22 E Efraÿm,
1Par 7,30 e Ysuà e Ysim e Barià, e Sàraha era
1Par 7,32
Jafalet e Zómer e Ethana e Suà,
1Par 7,40
batalla, cap dels prínceps, ab tot
1Par 9,1
e fóran cativats en Babilònia per
1Par 9,2
los habitadors primers e eren en
1Par 9,13 germans qui eren caps de la casa de
1Par 9,22
e Samuel lo profeta los stablien en
1Par 10,9
e tremateren-lo ab ses armas en
1Par 10,9
en lur terra e sercaren-ne tota
1Par 10,9
per fer novelles a lurs ýdoles e a
1Par 10,10
les armas de Saül en la casa de
1Par 11,19 d’equests hòmens, cor yo beuria le
1Par 11,19
le lur ànima, cor en paril de
1Par 12,9
muntanyes per cuyta. 9 E Ésser era
1Par 12,30 de host, hòmens de fama de casa de
1Par 12,32
so que faria Ysrael, e foren de
1Par 15,5
5 Dels fills de Caat, e Uriel era
1Par 15,7
de Merarí e Asayà [*] 7 [*] era
1Par 16,5
[*] nostre Senyor. 5 E Asap era
1Par 16,41
triats, qui eren asenyalats per
1Par 17,11
qui serà de tos fills, e endresaré
1Par 19,2
Anum per aconortar-lo. E digueren
1Par 19,3 3 E digueren los prínceps de Amon a
1Par 20,2 2 E David pres la corona del cap de
1Par 24,2
2 E moriren Nadab e Abiüd devant
1Par 24,3
e dels fills de Ytamar, fon
1Par 24,19 a Macies. 19 Açò és lo nombra per
1Par 24,19 com era custuma en poder de Aron,
1Par 24,21
21 E Rahabies e [*]: Jacies,
1Par 25,1 nombra, dels hòmens de obra segons
1Par 25,3
e Mataties, qui eren [*] per mà de
1Par 25,6
filles. 6 Tots aquests per mà de
1Par 25,7 de nostre Senyor Déu [*]. 7 E foren
1Par 26,6
qui foren senyors de la casa de
1Par 26,10
dels fills de Merarí, fon Zembrí
1Par 29,16 aquesta multitud qui han endressat
1Par 29,18 pobla; donchs tu, Senyor, endressa
1Par 29,21 braus e M mardans e M moltons ab
1Par 23,28 Leví: de homa de XX anys ensús. 28
1Par 25,1
e ab tabals e ab sembes e ab veus.
1Par Prol,40
sengles ceŀles, e açò·s lig en les
1Par 4,38
en los linatges e en le casa de
1Par 4,39
de la vall per sercar pasture a
1Par 4,41
Hazetxies, rey de Judà, e fariren
1Par 4,41
Judà, e fariren lurs tabernacles, e
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lur generació caps de casa de lur pare [*]
lur pare [*] fou XX M ª e CC. 10 E los
lur germane, le Malquetana, engendrà Ysoda
lur bestiar. 22 E Efraÿm, lur pare, ne
lur pare, ne tench dol molt temps, e
lur germana. 31 E los fills de Barià foren
lur germana. 33 E los fills de Laffalet
lur linatge de host e batalla. E eren per
lur colpa. 2 Ells habitaren los habitadors
lur heratat e en lurs ciutats e lurs
lur pare foren DCC L vasals de host e en
lur lealtat, 23 e [*] lurs infants sobre
lur terra e sercaren-ne tota lur terra
lur terra entorn per fer novelles a lurs
lur poble. 10 E materen les armas de Saül
lur déu, e lo cap ficaren en le casa de
lur ànima, cor en paril de lur ànima le
lur ànima le han aportada. E no le volch
lur cap primer e Obadià lo segon e Eliab
lur para. 31 E del mig trip de Menessè
lur trip caps dels CC, e ab ells tots lurs
lur príncep, e sos germans, C XXV. 6 Dels
lur príncep [*] e sos germans eren C XXX.
lur cap, e Zacaries lo segon, e Joel lo
lur nom, e per loar a nostra Senyor, car
lur regna. 12 [*] entrò enpertostemps. 13
lur misetgeria. 3 E digueren los prínceps
lur senyor Anum: –E cuydes tu que David
lur rey e trobà que pesava un quintar d’
lur pare, menys d’infants, e adonchs
lur nombra en lo servey. 4 Mas foren
lur ofici per vanir en la casa de Déu, axí
lur pare, axí com li havia manat nostre
lur cap. 22 E Ysachar, Salomir, [*] Jóat e
lur ofici: 2 Los fills de Asaf foren Jacur
lur pare Getidum, qui profetava ab òrguens
lur pare, Asaf e Getidum e Aman, ab lo
lur nombra ab lurs germans qui sabien de
lur pare, per ço com eren vasalls de host.
lur cap, per ço com no era lo primer nat e
lur cor a bastir aquesta casa en lo nom de
lur cor [*]. 19 [*] sencer de gordar los
lur abauratge, e sacrificis molt a tot
Lur stament era per mà dels fills de
Lur nombra, dels hòmens de obra segons lur
lurs esglésies, la qual cosa no saberen
lurs pares; cresqueren molt. 39 E anaren a
lurs ovelles, 40 e trobaren pastura grassa
lurs tabernacles, e lurs porxos qui foren
lurs porxos qui foren trobats destroÿren-
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1Par 4,42
Rafayà e Uziel, fill de Sazaý, eren lurs caps; 43 e fariren les relíquies qui
1Par 5,7
sos germans per lur linatge, segons lurs parentats e lurs generacions, fou lur
1Par 5,7
linatge, segons lurs parentats e lurs generacions, fou lur cap Johel e
1Par 5,10
ab los agaritans e caygueren en lurs mans los agaritans e ells habitaren
1Par 5,10
los agaritans e ells habitaren en lurs tabernacles sobra tota la pertida del
1Par 5,13
Jaenay, e Saffar, en Basan. 13 E lurs germans de casa de lur pare eren VII,
1Par 5,15
de Gemí, cap dels de la casa de lurs pares, 16 e habitaren en Galaad e en
1Par 5,16
tots los deports de Seron desobra lurs axides. 17 Tots se apertaren en temps
1Par 5,21
ell. 21 E cativaren lur bestiar e lurs camells, e prengueren L M ª camells,
1Par 5,24
de les cases e de les casades de lurs pares foren Éfer e Jeser e Eliel e
1Par 5,25
25 E fornicaren derrera los déus de lurs pares dels pobles de la terra, los
1Par 6,19
foren Maalia e Musí, e aquests lurs linatges dels llevitans [*]. 20 E per
1Par 6,20
dels llevitans [*]. 20 E per lurs perentats Liluní fon fill de Guerson,
1Par 6,33
E aquests e aquells qui estaven ab lurs fills: [*] Eman lo cantor, fill de
1Par 6,44
de Lleví. 44 E los fills de Merarí, lurs germans, stigueren a part sinestra. E
1Par 6,48
fill de Merarí, fill de Leví. 48 E lurs germans levitans eren ordonats tots
1Par 6,54
albergar los fills de Aaron en los lurs térmens, ço és a saber, de Chaat, e
1Par 6,55
qui és en l’entrada de Judà, e lurs deports; 56 emperò el camp de la
1Par 6,60
e Alàmet [*] e sos deports. Totas lurs ciutats foren XII de lur linatge. 61
1Par 6,63
trip de [*] Zabulon XII ciutats e lurs deports. 64 [*] 65 E donaren en sort
1Par 6,67
del trip de Efraÿm, 67 e donaren- lurs ciutats al reculliment: Cichem en lo
1Par 6,70
qui són romasos, Aner e Balam e lurs deports [*]. 71 E los fills de
1Par 6,71
Gelon, en Baasan, e Estarod e lurs axides. 72 E del trip de Ysacar
1Par 6,73 Jadebrot, [*] 73 e Raminot e Aveu e lurs axides. 74 E del trip de Asser
1Par 6,75 e Abdon [*], 75 e Lixohe e Rohob e lurs axides. 76 E del trip de Nabtalim
1Par 6,76 en Galilea, e Amon e Cariacharim e lurs axides. 77 [*] 78 E ultra lo flum
1Par 6,79
[*], 79 e Guedamar e Gesfat e lurs axides. 80 E del trip de Gad hagueren
1Par 6,80
Romoch, en Galaad, e Manahim e lurs axides 81 [*]. 7,Tit Capítol VII 1 E
1Par 7,2
foren caps de las casades de lurs pares e aquells isqueren de Tholà, e
1Par 7,4
caps. 4 E allí ells foren per lurs generacions de casades de lurs pares
1Par 7,4
per lurs generacions de casades de lurs pares hòmens aparentats a host XXXVI
1Par 7,28
e Leadan d’equell [*] 27 [*]. 28 E lurs haretats e lurs possecions foren en
1Par 7,28
[*] 27 [*]. 28 E lurs haretats e lurs possecions foren en Bathell e ses
1Par 7,40
fills de Acer, caps de les cases de lurs pares, hòmens triats de batalla, cap
1Par 8,6
Ehud qui foren caps de les cases de lurs pares dels habitadors, e foren
1Par 8,10
Aquests són fills seus e cap de lurs pares. 11 E Manssip engendrà Abicub e
1Par 8,13
13 E Barà e Zómer foren caps de lurs pares e dels habitadors de Agulon.
1Par 8,28 Gerecam. 28 E aquests foren caps de lurs pares [*] e habitaren en Jerusalem.
1Par 8,32
habitaren en Jerusalem de prop lurs germans e ells ensemps. 33 E Gèter
1Par 9,2
primers e eren en lur heratat e en lurs ciutats e lurs sacerdots e lurs
1Par 9,2
en lur heratat e en lurs ciutats e lurs sacerdots e lurs levitans e lurs
1Par 9,2
en lurs ciutats e lurs sacerdots e lurs levitans e lurs donats tots los
1Par 9,2
e lurs sacerdots e lurs levitans e lurs donats tots los cativaren. 3 En
1Par 9,9
de Rahuel, fill de Hibinies, 9 e lurs germans segons lurs generacions. Éran
1Par 9,9
Hibinies, 9 e lurs germans segons lurs generacions. Éran per tots DCCCC LVI.
1Par 9,9
foren caps de linatges de casa de lurs pares. 10 E dels sacerdots Ydeÿas e
1Par 9,13
qui fon fill de Amar. 13 E lurs germans qui eren caps de la casa de
1Par 9,17 Salum e Tob e Talmon e Achiman e lurs germans. E Solomero, lo cap. 18 E
1Par 9,22
triats a porters, e éran CC XII ab lurs caps e ab lurs linatges, e Daviu e
1Par 9,22
e éran CC XII ab lurs caps e ab lurs linatges, e Daviu e Samuel lo profeta
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1Par 9,23
stablien en lur lealtat, 23 e [*]
1Par 9,25
e a ponent e a tremuntana. 25 E
1Par 9,34
caps mayorals dels levitans segons
1Par 10,9
lur terra entorn per fer novelles a
1Par 12,32
trip caps dels CC, e ab ells tots
1Par 12,39
tres dies menyant e bavent, cor
1Par 13,2
levitans, qui són en las ciutats ab
1Par 14,12
12 E los filisteus lexaren aquí
1Par 15,15
lo manament de nostre Senyor, en
1Par 19,7
E los fills d’Amon se ajustaren de
1Par 23,24
los fills de Leví segons la casa de
1Par 23,24
casa de lurs pares, cap patrons de
1Par 23,32
[*] e l’ofici dels fills de Aron,
1Par 24,4
cap patrons [*] de les cases de
1Par 24,30
són los fills dels levitans per
1Par 24,31
ells gitaren sorts en contra de
1Par 25,7
Déu [*]. 7 E foren lur nombra ab
1Par 26,8
e foren Eliüd e Samaquies. 8 [*] e
1Par 26,8
e Samaquies. 8 [*] e lurs fills e
1Par 26,9
9 E los fills de Masalamies ab
1Par 26,12 caps dels hòmens e dómeyas de prop
1Par 26,13 poch com en lo gran per casades de
1Par 27,1
lo nombra dels fills de Ysrael per
1Par 28,18
forma [*] dels xerobins de or e de
1Par 29,20
univercitat nostre Senyor, Déu de
1Par 6,54
ço és a saber, de Chaat, e caygué1Par 17,17
parlat sobra le casa de ton serf de
1Par 2,21
le per muller. E ell era de adat de
1Par 2,23
Jaÿr a Tanat e ses viletes, e foren
1Par 26,8
de host ab poder de servir, e eren
1Par Prol,1
pròlech Prol Si le esplació dels
1Par Prol,18
louen Hacifiya actor lur [*] los
1Par Prol,32
audàcia, en [*] translació dels
1Par Prol,38 vegada havien pres, e aprés de les
1Par Prol,41
la qual cosa no saberen los
1Par Prol,58 avengelistes havien coneguts los
1Par Prol,66
loch [*] escrit on diu que los
1Par Prol,80
als vostres le explanació dels
1Par 21,14
en Ysrael e caygueren de Ysrael
1Par 21,5
dafanents d’armes [*] CCCC M ª e
1Par 7,5
eren hòmens forts de guerra, e eren
1Par 11,17
17 E desijà Daviu e dix: –Qui
1Par 15,13 loch, 13 cor Déu en la primeria no
1Par 17,6
lo meu pobla, no que·ls digués que
1Par 21,12 digues què respondré en aquell qui
1Par 19,12
és Aram que yo, tu vina e ajuda
1Par 21,22
22 E dix David a Aruau: –Dóne
1Par 21,22
Senyor, per lo planer argent lo
1Par 10,4
los no circuncisos escarnir1Par 17,16
ne qui és mon alberch, que tu
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lurs infants sobre les portes de la casa
lurs germans eren en los corrals per venir
lurs generacions éran caps.) E aquests
lurs ýdoles e a lur poble. 10 E materen
lurs germans. 33 E de Zabulon ixents a la
lurs germans los ho havien aparellat. 40 E
lurs deports. E, com ells seran ajustats a
lurs déus e David manà que hom los cremàs,
lurs espatlles ab perxes. 16 E dix David
lurs ciutats e astiguéran aparallats a
lurs pares, cap patrons de lurs nombres
lurs nombres per nombra de noms, faent la
lurs germans, e lo servey de la casa de
lurs pares, e foren XVI. E dels fills de
lurs casades peyroals. 31 E encara ells
lurs germans, fills de Aaron, devant lo
lurs germans qui sabien de cant per cantar
lurs fills e lurs germans tots foren
lurs germans tots foren hòmens de host ab
lurs germans eren hòmens de host, e eren
lurs germans per servir le casa de Déu. 13
lurs pares [*]. 14 E caygué la sort
lurs caps patrons e los prínceps dels
lurs ales com s’estenien sobra l’archa
lurs pares, e enclinaren-se e soplicaren
lus en sort 55 Hebron, qui és en l’
luyn e has-ma fet esperador sobra tots
LX anys, e infentà Sagub. 22 E Sagub
LX ciutats; totes aquestes eren del fill
LXII. 9 E los fills de Masalamies ab lurs
LXX enterpatradors estave ferma e pura
LXX enterpatradors, e Contestinoble entrò
LXX enterpatredors mescla la exposició de
LXX ceŀles, las quals vulgarment són
LXX enterpatredors, e adonchs, per què no
LXX entrepatredors [*]? Nostro Senyor Déu
LXX enterpatredors no han e [*] l’esgleya
LXX entrepatredors, corregide e esmanade,
LXX M ª hòmens. 15 E tramès Déu l’àngel
LXXXIII hòmens [*]. 6 E Leví e Benyamín no
LXXXVII M ª entre tots los parentats. 6 E
·m darà a beura de la aygua qui és al
·m donà entendra envers ell, per ço com
·m fecen casa de cedres ni ma’n
·m tramet.” 13 E David dix a Gaddi: –[*]
’m, e si pus forts són los fills d’Amon
’m lo loch de la era e bastiré altar a
’m dóna, per ço que sia estada pasada e
m’hien. E l’escuder, per ço com lo temia
m’hages fet venir? 17 E encara açò és
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1Par 28,19
1Par 19,6
1Par 29,21
1Par 29,21
1Par 29,21
1Par 17,6
1Par 17,17
1Par 22,14
1Par 12,14
1Par 16,15
1Par 22,14
1Par 26,30
1Par 4,10
1Par 11,3
1Par 11,23
1Par 12,2
1Par 13,9
1Par 13,10
1Par 14,10
1Par 14,11
1Par 16,7
1Par 17,13
1Par 18,1
1Par 19,11
1Par 19,15
1Par 20,6
1Par 20,7
1Par 20,7
1Par 21,13
1Par 21,16
1Par 21,17
1Par 22,18
1Par 23,28
1Par 25,2
1Par 25,3
1Par 25,6
1Par 26,28
1Par 29,5
1Par 29,5
1Par 29,8
1Par 29,12
1Par 29,14
1Par 29,16
1Par 3,2
1Par 4,6
1Par 7,16
1Par 9,35
1Par 19,7
1Par 6,29
1Par 23,21

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

Senyor. E dix David: «Tot açò
i els fills de Amon, letres e bé
Senyor l’endemà aprés aquell dia
endemà aprés aquell dia M braus e
aquell dia M braus e M mardans e
que·m fecen casa de cedres ni
le casa de ton serf de luyn e hastemes ne hages pahor. 14 Vet que en
poch és senyor de C e lo mayor de
lo segle [*] e açò que ha manat en
Senyor C M ª quintàs d’or e tres
Sabies e sos germans [*], e eren
e crex lo meu terma, e és la tua
le paraula de nostre Senyor, per
de gran mesura de V colzes, e en le
2 e trahents sagetes ab arch en le
a Geneniquidem, e Asaà alçà ça
Asaà e matà-lo, per ço com mès ça
–Puge, que yo·ls te daré en te
Senyor mos anemichs en le mia
per loar nostre Senyor a cantar per
e ells seran a mi fills, e le mia
pres Gatza e les suas viletes de la
Aram, 11 e l’altra pobla donà a
Aram era fogit, fogiren aytanbé per
masura qui havia VI dits en cascuna
de Rafà de Get, e caygueren en la
caygueren en la mà de David e en la
sues misericòrdias, que caura en la
e lo cel ab son coltell tret en se
què han fet? Senyor Déu, sia le tua
tot entorn, e donarà en la vostra
anys ensús. 28 Lur stament era per
Asserella [*] qui profetitzava per
Sabies e Mataties, qui eren [*] per
e tres filles. 6 Tots aquests per
açò qui era santificat era en le
d’argent per fer tota obra per
serà aquell que no umple vuy le sua
als tresors de la casa de Déu per
e regnaràs pertot, e en la tua
axí? Cor de tu és tot e de la tua
nom de la tua santadat, de la tua
2 e lo tercer fon Abalon, fill de
e Asterý. Aquests foren fills de
no hagué sinó filles. 16 E infantà
e lo nom de sa muller havia nom
XXXII M ª carretas e lo rey de
29 E los fills de Merarí foren
lo segon. 21 E los fills de Merarí:
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m’és estat fet a saber ab tota la forma
M quintars d’argent per soldayar Aram e
M braus e M mardans e M moltons ab lur
M mardans e M moltons ab lur abauratge, e
M moltons ab lur abauratge, e sacrificis
ma’n basticen.” 7 E per açò [*]: “Diu
ma fet esperador sobra tots los hòmens,
ma pobretat he aparellat a nostro Senyor C
M ª. 15 Tots pessaren Jordà en lo primer
M ª generacions, 16 que ordonà a Aabram,
M ª quintars d’argent e aram e ferra,
M ª e DCC sobra [*] Ysrael ultra Jordà,
mà ab mi, e faràs companyia de no
mà de Samuel. 4 E anà Daviu ab tot Ysrael
mà de l’egepcià era le lança a forma de
mà dreta, e ab l’esquerra les pedres e
mà per pendra l’arque e ratenir-le, que
mà sobra le arque; e morí aquí devant Déu.
mà. 11 E puyaren en Baylfarazim, e anàmà axí com a desportellament d’ayga. E
mà de Asap e de sos germans aquests salms
mà no·s levarà de sobra ell, axí com l’
mà dels filisteus. 2 E farí Moab, e foren
mà d’Isay contra los fills d’Amon. 12 E
mà de Abisay [*] e vengueren-se’n en la
mà e VI en cascun peu, qui eren XXIIII
mà de David e en la mà de sos serfs.
mà de sos serfs. 21,Tit Capítol XXI 1 E
mà de l’homa. 14 E, adonchs, donà nostre
mà, tinent devers Jerusalem. E caygué
mà sobra [*] la casa de mon pare, e no en
mà los habitadors de la terra devant
mà dels fills de Aaron, e serviren la casa
mà del rey. 3 E los fills de Getidum foren
mà de lur pare Getidum, qui profetava ab
mà de lur pare, Asaf e Getidum e Aman, ab
mà de Salomir e de sos germans. 29 E de
mà de mestres. Donchs, qual serà aquell
mà e aquella estena a nostre Senyor? 6
mà de Atusel lo gesimero. 9 E alagrà’s lo
mà [*] és de esforsar e da axalzar a tots.
mà havem donat. 15 Cor palagrins som
mà, teu és tot. 17 E yo sé, Déu meu, que
Maachà, qui fon filla de Carmay, rey de
Maachà. 7 E los fills de Elà són Sèret e
Maachà, muller de Matxir, fill e mès-li
Maachà, 36 e son fill lo primer nat hach
Maachà e son poble. E vengueren e posaren
Maalí, e Libin fon son fill, e Semeý fon
Maalí e Mussí. E los fills de Maalí,
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1Par 23,21
Maalí e Mussí. E los fills de
1Par 24,26
Zacaries. 26 E los fills de Merarí,
1Par 24,28
e Satur e Ibrí. 28 E los fills de
1Par 24,30
30 E los fills de Mussí foren
1Par 6,19
19 E los fills de Merarí foren
1Par 2,27
hach de Jarechmel, son primer nat
1Par 6,47
de Barí, fill de Sàmer, 47 fill de
1Par 2,49
de Ysmaach, e Manasanà, pare de
1Par 18,8
-les en Jerusalem. 8 E David pres
1Par 1,50
era Pahí, e lo nom de se muller era
1Par 9,37
e l’altra, Zacaries, e l’altra,
1Par 9,38
Zacaries, e l’altra, Macabot. 38 E
1Par 8,29
del senyor de Gabaon havia nom
1Par 15,21
[*]. 21 E Mathaties e Elifeu e
1Par 11,36
e Alifal, fill de Hus, 36 Afer lo
1Par 8,32
e Jador e Nació e Sàdxer [*]. 32 E
1Par 15,18 e Mahasias e Macthazias e Elifeu e
1Par 9,15
15 e Bahobatar e Ros e Gagal e
1Par 2,21 E despuxs vench Esrom a le filla de
1Par 2,23
totes aquestes eren del fill de
1Par 7,17
són los fills de Galaad, fills de
1Par 24,18 la XXII ª a Dabies, 18 e la XXIII a
1Par 15,18
e Aliab e Benaÿas e Mahasias e
1Par 18,8 Jerusalem. 8 E David pres Macaat e
1Par 12,8 Gad se apertaven ab David Amassat e
1Par 1,46
ell Adab, fill de Adab, qui farí
1Par 20,3
e en la padrera del ferra, e en
1Par 16,27
e balleza és devant ell, santadat e
1Par 7,29
foren Bassan e ses viletes, [*] e
1Par 1,5
5 Los fills de Jàfet fóran Gómer e
1Par 20,3
pobla qui era en ella, e posà’s en
1Par 19,7
E vengueren e posaren-se davant
1Par 19,6 soldayar Aram e Naraymè e Doram e
1Par 11,43
ell los XXX, 43 e Anan, fill de
1Par 27,16
e cònsol [*] Safaries, fill de
1Par 7,15 dels huzamitans [*], qui havien nom
1Par 15,18 Jachael e Gomir e Aliab e Benaÿas e
1Par 8,36
e Asmurí, e Assmarí engendrà
1Par 9,41
Michà, 41 e [*] foren e Piton e
1Par 4,11
germà de Suà, qui li engendrà
1Par 7,14
le grega; e encare li infantà
1Par 2,45
Semey, 45 e lo fill de Semey fon
1Par 1,52 de Edom: Tamnà e Aylà e Jaret 52 e
1Par Prol,73 rouhen, em poblich maldient, ligent
1Par 2,3
fou lo primer nat de Judà, e féu
1Par 7,23
[*], e mès-li nom Baharià, cor ab
1Par 21,7
per la paraula del rey. 7 E fo açò
1Par 21,17
aquell qui he peccat e he fet lo
1Par 6,40
Michael, fill de Baasagès, fill de
1Par Prol,73 dents de cha me rouhen, em poblich
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Maalí, Alaatzar e Sis. 22 E Alaatzar [*]
Maalí e Mussí, [*] Jahazies. 27 Foren
Maalí fon Aleatzar, qui no hach fills. 29
Maalí e Héder e Geremot. Aquests són los
Maalia e Musí, e aquests lurs linatges
Maas, e Yaquim e Quer. 28 E foren los
Maasí, fill de Musí, fill de Merarí, fill
Mabenè e pare de Gabaà. E Accà fon filla
Macaat e Macur, ciutats de Adoràtzer, on
Macabel, filla de Matret, qui fon fill de
Macabot. 38 E Macabot [*] 39 [*] engendrà
Macabot [*] 39 [*] engendrà Sis, e Sis
Macacaon, 30 e lo nom de son primer nat
Macamas e Obededom e Jael e Azaries
macarita e Achia lo falonita, 37 [*] e
Maceloch engendrà Samabaà, e negeix
Machamos e Obededom e Johel. Aquests tots
Machaninà, fill de Michà, fill de Satí,
Machir, pare de Galaad, e pres-le per
Machir, pare de Galaad. 24 E despuxs morí
Machir, fill de Manessè. 18 E lur germane,
Macies. 19 Açò és lo nombra per lur ofici
Macthazias e Elifeu e Machamos e Obededom
Macur, ciutats de Adoràtzer, on havia aram
Madabat, hòmens d’armes, hòmens de
Madian al camp de Moab; e lo nom de la sua
Magerot. E axí ho féu de totes les altres
magnifisència és lo seu loch. 28 Donats
Magoddó e ses viletes, [*] e en aquests
Magoy, Naday e Janan e Tubal e Musse e
Maguera, e en la padrera del ferra, e en
Mahabà. E los fills d’Amon se ajustaren
Mahacà, e encara que soldayacen de Sabbà
Mahachà, e Josafat lo mitaneu 44 e Uisies
Mahachà; 17 e del trip de Leví, Ysaÿes,
Mahaheyà, e lo nom del segon Salfat, lo
Mahasias e Macthazias e Elifeu e Machamos
Mahassà, 37 e Massà engendrà Banbanà, e
Màhec e Taharea [*]. 42 [*] engendrà
Mahir, qui fon pare de Eschon. 12 E Escon
Mahir, pare de Galaad. 15 E Masir pres
Mahon, pare de Getzur. 46 E Essà,
Mahulibamà e Elà e Pinom 53 e Cavons e
mal pels cantons, e axò matex los
mal en l’esguardament de Déu, e Déu aucís
mal era ab son alberch, 24 e se filla hach
mal en l’esguordament de nostre Senyor
mal. Mas aquestes ovellas, què han fet?
Malatxies, 41 fill de Thamay, fill de
maldient, ligent mal pels cantons, e axò
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1Par 1,2
1 Adam, Sed, Enós, 2 Quaynam,
1Par 24,9
quarta a Sehorim, 9 e la quinta a
1Par 16,22
ne ab los meus profetes no vullau
1Par 25,4
e Romanati e Jèsser e Jesberasa e
1Par 3,18
Joatxim foren Assà e Salrriel 18 e
1Par 7,18
de Manessè. 18 E lur germane, le
1Par 14,12
lexaren aquí lurs déus e David
1Par 15,15
levitans l’arqua de Déu, axí com
1Par 16,40
en la ley de nostre Senyor, la qual
1Par 20,3
moltes despulles de la ciutat. 3 E
1Par 22,2
de l’holocaust de Ysrael. 2 E
1Par 22,6
que morís. 6 E apellà [*] Salamó e
1Par 22,17
e sia nostre Senyor ab tu. 17 E
1Par 1,39
de Loctan foren Heyl e Geheman e
1Par 8,7
7 Nahaman e Axiès e Guera [*] a
1Par 6,80 Gad hagueren Romoch, en Galaad, e
1Par 15,15
axí com manà Moysès, segons lo
1Par 28,7
si ell s’esforsa de fer los meus
1Par 28,8
e que fasats e requirats tots los
1Par 29,19
19 [*] sencer de gordar los teus
1Par 13,7
Benadab, on era Asaà e Achià, qui
1Par 2,49
engendrà Sàaf, pare de Ysmaach, e
1Par 9,3
Bengemín e los fills de Efraÿm e de
1Par 12,37 de Rubèn e de Gad e del mig trip de
1Par 26,32
trip de Gad e sobra lo trip mig de
1Par 5,23
le captivitat. 23 E lo mig trip de
1Par 14,16
16 E féu David axí com li havia
1Par 16,15
en lo segle [*] e açò que ha
1Par 24,19 de Aron, lur pare, axí com li havia
1Par Prol,63
Escriptura, del ventre d’equella
1Par 7,17
de Galaad, fills de Machir, fill de
1Par 21,17 a nostre Senyor: –Yo som aquell qui
1Par Prol,89 enteniment ells senyen, clarament e
1Par 11,46
Josà, germà de Risí, 46 e Aliel, da
1Par 24,31
cap patró en contra son germà, lo
1Par 2,55
són los cavitans qui vingeren de
1Par 5,10
los agaritans e caygueren en lurs
1Par 14,10
filisteus, donar-los-has en mes
1Par 21,13
–[*] Molt més am caura yo en les
1Par 6,25
25 E los fills de Ethanà foren
1Par 8,11
seus e cap de lurs pares. 11 E
1Par 15,27
27 E David era abrigat ab un
1Par 11,8
tot entorn ço qui era pla, e Joab
1Par 16,32
Senyor ha regnat. 32 Brugesca la
1Par 11,30
29 [*] e Ylam acaytà, 30 e
1Par 16,9
e alegrats-vos per totes les sues
1Par 16,12
[*] sovint, 12 remembrats les sues
1Par 16,24
e a tots los pobles les sues
1Par 9,11
de Masulam, fill de Sadoch, fill de
1Par 29,2 esmarachdes [*], e moltes pedres de
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Malech, Jàrec, 3 Henoch, Matusalem,
Maletxies, e la sisena a Memamín, 10 e la
malignar.”» 23 «Cantats a nostre Senyor
Malon e Hatir e Massot. 5 Tots aquests
Malqueran e Padies e Sanasar e Jaconies e
Malquetana, engendrà Ysoda e Abiàzer e
manà que hom los cremàs, e foren cremats.
manà Moysès, segons lo manament de nostre
manà a Ysrael. 41 [*] Eman e Gedità e als
manà-ce’n lo pobla qui era en ella, e
manà David que hom ajustàs tots los
manà-li que bastís la casa de nostre
manà David a tots los prínceps de Ysrael
Manaà e Lotan, [*] hach nom Ramnà. 40 E
Manàat. E engendrà primerament Husà e
Manahim e lurs axides 81 [*]. 7,Tit
manament de nostre Senyor, en lurs
manaments e los meus juýs axí com fa huy.”
manaments de vostro Senyor Déu, per ço que
manaments e los teus testimonis e las tues
manaren le vadella. 8 E David e tot Ysrael
Manasanà, pare de Mabenè e pare de Gabaà.
Manassè, e cativaren-los tots. 4 E
Manassè, portant armes de host e de
Manassè, en totes coses de nostre Senyor e
Manassès habità en la terra de Bessan
manat nostre Senyor, e farí la host dels
manat en M ª generacions, 16 que ordonà a
manat nostre Senyor Déu d’Israel. 20 E
maneran fluvis d’aygua viva.» Hoch, i és
Manessè. 18 E lur germane, le Malquetana,
maní comtar lo pobla e yo són aquell qui
manifesta depertits e per rimes «en quants
Manim, e Saribay e Josabà, fills de
manor. 25,Tit Capítol XXV 1 E departí
Manquist, pare de Bechracep. 3,Tit Capítol
mans los agaritans e ells habitaren en
mans? E dix-li nostre Senyor: –Puge, que
mans de nostre Senyor, cor moltes són les
Mansay e Masnet, 26 del qual fon fill
Manssip engendrà Abicub e Alafàel. 12 E
mantell de porpra, e tots los levítichs,
mantench les relíquies de la ciutat de
mar [*], alegran-se los camps, e tot ço
Maraay nathofarita, [*] 31 e Iray, fill de
maravellas. 10 E loats lo nom de la sua
maravellas e los juýs de la sua buca. 13
maravellas, 25 cor gran és nostre Senyor,
Marayoch, fill de Axicub, mayoral de la
marbra. 3 E encara he volgut més e en
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1Par 7,31
E los fills de Barià foren Èber e
1Par 29,21 endemà aprés aquell dia M braus e M
1Par 1,54 53 e Cavons e Tanièn e Mibzar 54 e
1Par 2,26
qui hach nom Atharà. Aquesta fo
1Par 6,3 los de Abram foren Aaron, Moysès e
1Par 23,19 Ebron: Geries, qui fon cap patró, e
1Par 8,35
35 E los fills de Michà foren
1Par 4,18
són fills de [*] faraó, qui pres
1Par Prol,20
per bons los trellats de Lucià
1Par Prol,31
consintens en si matex raprès;
1Par Prol,77
virtut e vici no sia en les coses,
1Par 5,1
primer nat de son pare Yrrael,
1Par 5,2
a sos germans e senyor de tots,
1Par 11,25 25E ell era dels XXX pus honrats,
1Par 21,24 a Eruau: –Axí no és per mi comprat,
1Par 5,2
Rubèn no fo anomenat primer nat. 2
1Par 21,17
qui he peccat e he fet lo mal.
1Par 24,4
fon lur nombra en lo servey. 4
1Par 12,18
vage e us prou. 18 L’esperit vestí
1Par 26,1
dels portés foren dels coritans
1Par 26,2
fills de Asaf. 2 E dels fills de
1Par 6,74
74 E del trip de Asser haguéran
1Par 26,9
e eren LXII. 9 E los fills de
1Par 9,21
era ab ell. 21 E Zaries, fill de
1Par 1,47 Adab, e regnà en son loch Samblà de
1Par 9,12
[*] fill de Mesuŀlam, e fon fill de
1Par 7,15 infantà Mahir, pare de Galaad. 15 E
1Par 4,26
25 E Sabín e [*] Mibcèn. 26 E de
1Par 12,10
lo segon e Eliab lo terç 10 e
1Par 6,25
los fills de Ethanà foren Mansay e
1Par 8,37
e Assmarí engendrà Mahassà, 37 e
1Par 1,30
e Nubsam 30 e Missà e Dupmà e
1Par 1,50
filla de Matret, qui fon fill de
1Par 2,46 concupina de Caleff, infantà Aram e
1Par 15,24 24 E Abanias e Josafat e Notavael e
1Par 4,34
que a tots se pertenyia. 34 E
1Par 25,4
e Jesberasa e Malon e Hatir e
1Par 8,17
fills de Addià. 17 E Sabadies e
1Par 5,13
lur pare eren VII, ço és, Michael e
1Par 9,11
e Atzaries, fill de Echies, fill de
1Par 9,7
fills de Bengemín Sallu, fill de
1Par 3,19
e los fills de Carubabel foren
1Par 9,8
fill de Huzí, fill de Mercrí; e
1Par 20,6
Get, e aquí havia un hom de ultra
1Par 11,11
son dret sobra CCC hòmens que
1Par 11,20 gitava le sua lança sobra CCC que
1Par 11,23
de Moab, e davallà [*]. 23 E
1Par 13,10 nostre Senyor vench contra Asaà e
1Par 19,18
ell. 18 E fugí Aram per Ysrael. E
1Par 25,3
Gadalies e Serí e Ysaÿes e Sabies e
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Marcaal, qui fon senyor de Bercayt. 32 E
mardans e M moltons ab lur abauratge, e
Mardiés e Elan. Aquests XI foren mayorals
mare de Honam. 27 E foren los fills de
Mariam, lur germana. E los fills de Aaron
Marias, lo segon, e Johazies, lo terç, e
Maribaal e Mèleych e Thoharoas e Achès. 36
Marod. 19 E lo fill de la muller de Hodià,
màrtir, e les migenseres províncies qui
mas, ço qui és de mayor audàcia, en [*]
mas que sia mudada ab lo actor e ab los
mas per ço com ensiutzà lo lit de son
mas la primera genitura anomenada a Josep.
mas entrò el terç no hy vench, e mès-lo
mas yo ho compraré ab planer argent, car
Mas Judà era soberch a sos germans e
Mas aquestes ovellas, què han fet? Senyor
Mas foren atrobats dels fills de Aleatzar
Masà, cap dels XXX, e dix: –Amb tu, David,
Masabonias, fill de Coré, dels fills de
Masabonias fon primer nat Zacaries, e
Masal e Abdon [*], 75 e Lixohe e Rohob e
Masalamies ab lurs germans eren hòmens de
Masalmies, fon porter de la porta del
Masareta. 48 E morí Samblà, e regnà en son
Masbenut, qui fon fill de Amar. 13 E lurs
Masir pres muller germana dels huzamitans
Masmà foren Amuel e Sachur [*]. 27 E Semyí
Masmanà lo quart e Geremies lo quint 11 e
Masnet, 26 del qual fon fill Elcanà e
Massà engendrà Banbanà, e Rafà fo fill d’
Massaà e Edab e Temà 31 e Gecur e Nafís e
Massabab. 51 E mor Adar, foren mayorals de
Massan e Jaguants. E Aram engendrà Gamsés.
Massay e Zacaries [*] e Alètzar, qui eren
Massobat [*] e Jossà, fill de Amasià, 35 e
Massot. 5 Tots aquests foren fills de
Massulam e Hisquí e Èber 18 e Ysmalar e
Massuŀlam e Zabe e Zoray e Johacan e Sia e
Masulam, fill de Sadoch, fill de Marayoch,
Masulan, fill de Addayà, fill de Samià; 8
Masuŀlam e Ananies e Salumir, lur germane,
Masuŀlan, fill de Safayà, fill de Rahuel,
masura qui havia VI dits en cascuna mà e
matà una vegada. 12 E aprés ell era
matà-na, e ell era en compte dels tres
matà lo agepcià, homa de gran mesura de V
matà-lo, per ço com mès ça mà sobra le
matà David de aquells da Aram VII M ª
Mataties, qui eren [*] per mà de lur pare
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1Par 25,12
XII; 12 e la sinquena sort axí a
1Par 25,21
XII; 21 e la XIIII ª sort axí a
Par Prol,7
moltes castions de l’Avengelis axí
1Par Prol,91
«en quants que servesquen a mi
1Par 5,26
de Ssur, e l’esperit [*] rey axí
1Par 7,21
d’equell, [*] e Àsser e Elet. E
1Par 10,10
a lurs ýdoles e a lur poble. 10 E
Par Prol,2
aquest, si algú vol aprovar a ci
Par Prol,3
ell se trau escarn de ci
1Par Prol,31
altres aytentost consintens en si
1Par Prol,74
ligent mal pels cantons, e axò
1Par 10,5
Saül era mort, féu semblant de si
1Par 16,7
de nostre Senyor. 7 E aquell dia
1Par 17,9
E rasinglar-l’he e posaré en si
1Par 11,1
que nós som tos ossos e te carn
1Par 11,23
una verga, tolch-li le sua lança
1Par 9,33
cor de dia e de nit eren sobra ells
1Par 4,42
a llurs ovelles. 42 E a ells
1Par 15,21
aquests sonaren tabals [*]. 21 E
1Par 25,4 E los fills de Aman foren Baquies e
1Par 9,27
guorda, e tanien les claus fins al
1Par 23,30
canagement, 30 e de astar cascun
1Par 9,31
los letovaris de les pimentes. 31 E
1Par 1,50
de se muller era Macabel, filla de
1Par 1,3 2 Quaynam, Malech, Jàrec, 3 Henoch,
1Par 7,16
16 E infantà Maachà, muller de
1Par 6,44
de Guisí, fill d’Abdí, fill de
1Par Prol,31 si matex raprès; mas, ço qui és de
1Par 12,14
lo pus poch és senyor de C e lo
1Par 9,11
fill de Marayoch, fill de Axicub,
1Par 9,31
E Matichaties, dels levitans, era
1Par 1,51 de Massabab. 51 E mor Adar, foren
1Par 1,54
e Mardiés e Elan. Aquests XI foren
1Par 4,38 Aquests són los qui vénen per noms
1Par 9,34
servey. 34 (Ço és a saber, los caps
1Par Prol,46
he treta de la traslació entiga,
1Par 19,4
de David, e ragué-los lo cap e la
1Par 1,17
Eliud e Aram e Us e Hull e Gèter e
1Par 15,20 e Zacaries e Asiel e Gumí e Aliab e
1Par Prol,4
tu, [*] doctor sant dels bisbes,
1Par Prol,72 contradients, qui ab dents de cha
1Par Prol,75
[*], com en les altres coses
1Par 4,10
lo Déus de Ysrael: –Si tu, Senyor,
1Par 19,2 de Naàs, com son pare en son temps
1Par 21,2
de Berzabe entrò a Dan, e portats1Par 22,10 10 Ell bastirà casa al meu nom, ell
1Par 28,5
5 E de tots mos fills, que molts
1Par 4,19
de Cellà gerenita, fo Estemehó, lo
1Par 12,13
lo VIII è [*] 13 e Gemies [*] e
1Par 1,32
fon lo primer Jambrà, e Jabes e
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Mataties e a sos fills e a sos germans, e
Mataties e a sos fills e a sos germans, e
mateix se determenen e hi són tochades.
mateix e als meus»; e faré açò segons que
mateix dels assirienchs, e aquests
materen-los hòmens de Gad, nats de la
materen les armas de Saül en la casa de
matex le ciència de les escriptures, ell
matex, car per sengles noms e per sengles
matex raprès; mas, ço qui és de mayor
matex los acusadors [*], com en les altres
matex e morí. 6 E morí Saül e tres fills
matex donà David als capellans per loar
matex, e no s’estremirà més, ne fills de
matexa, 2 [*] e encare mentra que Saül era
matexa [*], e aucís-lo [*]. 24 Tot açò
matexos al servey. 34 (Ço és a saber, los
matexs, ço és, als fills de Simeon e
Mathaties e Elifeu e Macamas e Obededom e
Mathaties e Uziel e Sabuel e Geramot e
matí e obrien e tanquaven. 28 E tanien
matí e cascun vespra a orar [*] nostre
Matichaties, dels levitans, era mayoral
Matret, qui fon fill de Massabab. 51 E mor
Matusalem, Làmech, 4 Noè, Sem, Cam, Jàfet.
Matxir, fill e mès-li nom Fares; e lo
Mauch, 45 [*] fill de Amassies, fill de
mayor audàcia, en [*] translació dels LXX
mayor de M ª. 15 Tots pessaren Jordà en lo
mayoral de la casa de Déu. 12 E Adies,
mayoral [*] ab lealtat que fos sobra le
mayorals de Edom: Tamnà e Aylà e Jaret 52
mayorals de Edom. 2,Tit [*] 1 Aquests
mayorals en los linatges e en le casa de
mayorals dels levitans segons lurs
mayorment com lo meu treball prova per los
maytat de la barba entrò al mentó [*], e
Màzeg. 18 E Arsat engendrà Salla, e Salla
Mazia e Banaÿas. Tots aquests sonaren
me rabugeries que yo trelladàs segons lo
me rouhen, em poblich maldient, ligent mal
me promoven, despux raproven, axí si
me benaeys e crex lo meu terma, e és la
me féu gràcia. E tramès David sos
me lo comta, car saber-lo vull. 3 E dix
me serà fill e yo li saré pare, e
me n’ha donats, [*] Salamó, mon fill, que
mearcharica. 20 E los de Simmer, Amnon,
Mecanà lo VIIII è. 14 Tots aquests són
Medan [*] e Bisbach e Sua. E Jaczan, foren
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1Par 12,16
fills de Bengemín e Judà entrò al
1Par 4,21
pare de Lechà, e Lehedà, pare de
1Par 8,9
se muller, Joab e Sabià e Messà e
1Par 8,35
los fills de Michà foren Maribaal e
1Par 9,12
Joracham, fill de Fassur, fill de
1Par 10,2
los filisteus feriren Jonatàs e
1Par 24,9
quinta a Maletxies, e la sisena a
1Par 6,49
a perdonar sobra Israel, axí com ho
1Par 5,26
Gadad e lo mig trip de Menessè, e
1Par 6,61
X ciutats en sort [*] del trip de
1Par 6,70
e sos deports. 70 E del mig trip de
1Par Prol,78
e ab los mestres. Menys de ço,
1Par 7,29
[*] 29 En le pertida dels fills de
1Par 5,18
de Rubèn e de Gad e mig trip de
1Par 5,26
e lo trip de Gadad e lo mig trip de
1Par 6,71
hagueren de l’altre mig trip de
1Par 7,14
fill de Balaat. 14 E los fills de
1Par 12,19
faeltat. 19 E aquells del trip de
1Par 12,20
se gitaren devant ell hòmens de
1Par 12,20
cap dels millenars del trip de
1Par 12,31
de lur para. 31 E del mig trip de
1Par 27,20
fill de Azaes; e del mig trip de
1Par 19,4
e la maytat de la barba entrò al
1Par 11,2
e te carn matexa, 2 [*] e encare
1Par 12,39
39 E stegueren aquí tres dies
1Par 29,22
sacrificis molt a tot Israel. 22 E
1Par Prol,35
ço és a saber, aquelles coses qui
1Par 3,9
són fills de Daviu e són VIIII,
1Par 5,22
àzens, e hòmens catius C M ª, 22
1Par 24,2
Nadab e Abiüd devant lur pare,
1Par Prol,78
ab lo actor e ab los mestres.
1Par 15,29
viu lo rey David saltant e rient, e
1Par 6,16
los fills de [*]: Garzon e Caat e
1Par 6,19
e Abron e Huniel. 19 E los fills de
1Par 6,29
Jasim, e Eluà. 29 E los fills de
1Par 6,44
fill de Lleví. 44 E los fills de
1Par 6,47
de Maasí, fill de Musí, fill de
1Par 6,63
XII ciutats. 63 E los fills de
1Par 9,14
de Meritam, fill de Asbayà, fill de
1Par 15,6 sos germans, C XXV. 6 Dels fills de
1Par 23,6
ço és a saber: Garson e Càat e
1Par 23,21
Jaziès, lo segon. 21 E los fills de
1Par 24,26
és Zacaries. 26 E los fills de
1Par 26,10
E los fills de Cussí, dels fills de
1Par 9,8
e Elà, fill de Huzí, fill de
1Par 15,26
e sacrificaren VII moltons e VII
1Par 2,42
son primer nat, e Abipsí e los de
1Par 8,34 Jonathan [*]. 34 E Jonatan engendrà
1Par 9,40
e Asbaal. 40 E Jonatàs engendrà
1Par 9,40
40 E Jonatàs engendrà Meribal; e
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Mefar, a David. 17 E axí-los David a
Mehessà, e los linages de Bet Abudabús, de
Melcan 10 e Gehús e Saquià e Mirmà.
Mèleych e Thoharoas e Achès. 36 E Achès
Melxies, e Amaday, fill de Adiel, [*] fill
Melxisua e Benadab, fills de Saül. 3 E
Memamín, 10 e la VII e a Achós, e la VIII
menà Moysès, misatge de Déu. 50 Aquests
menaren-los en Elà e en Tabor e en Arà e
Menassè; 62 [*] hagueren XII ciutats. 63 E
Menassè haguéran los de Caat qui són
menbre a mi que doní e liuré als vostres
Menecè foren Bassan e ses viletes, [*] e
Menesè, e aquests eren hòmens portans
Menessè, e menaren-los en Elà e en Tabor
Menessè, Gelon, en Baasan, e Estarod e
Menessè foren Asariel, que li infantà le
Menessè se aplegaren a David com vania ab
Menessè, ço és, Adamà e Jacebat [*] e
Menessè. 21 E ajudaren [*] sobra la host.
Menessè foren XVIII M ª, qui foren
Menessè [*]; 21 [*] era en Galaad, Ydó,
mentó [*], e tremès-los-ne. 5 E anaren
mentra que Saül era viu e rey, tu eras
menyant e bavent, cor lurs germans los ho
menyaren e bagueren devant nostre Senyor
menys éran stades dites [*]. Donches si
menys de aquells que hach de les
menys d’equells qui eren morts en la
menys d’infants, e adonchs foren ordonats
Menys de ço, menbre a mi que doní e liuré
menyspresà-lo en son cor. 16,Tit Capítol
Merarí. 17 Aquests són los noms dels fills
Merarí foren Maalia e Musí, e aquests lurs
Merarí foren Maalí, e Libin fon son fill,
Merarí, lurs germans, stigueren a part
Merarí, fill de Leví. 48 E lurs germans
Merarí, per lur linatge del trip de [*]
Merarí, 15 e Bahobatar e Ros e Gagal e
Merarí e Asayà [*] 7 [*] era lur príncep
Merarí. 7 E los fills de Garson: Laadar e
Merarí: Maalí e Mussí. E los fills de
Merarí, Maalí e Mussí, [*] Jahazies. 27
Merarí, fon Zembrí lur cap, per ço com no
Mercrí; e Masuŀlan, fill de Safayà, fill
merdans. 27 E David era abrigat ab un
Meresà, pare de Hebron. 43 [*] foren Tora
Meribaal, [*] engendrà Michà. 35 E los
Meribal; e Meribal, Michà, 41 e [*] foren
Meribal, Michà, 41 e [*] foren e Piton e
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1Par 9,14
fon Samaÿas, fill de Assub, fill de
1Par 4,17
los fills de Essorà foren Gèrech e
1Par 27,30 E sobra les someras era Sacaries lo
1Par 12,15 15 Tots pessaren Jordà en lo primer
1Par 14,10
los filisteus, donar-los-has en
1Par 27,1
los quals entraven e axien de
1Par 27,1
quals entraven e axien de mes en
1Par 27,3
cap de tots los prínceps [*] del
1Par 27,4
mes primer. 4 E sobra la part del
1Par 27,5
príncep de la host tercera del terç
1Par 27,8
d’ell, e la companya [*]. 8 Del V
1Par 27,9
e [*] companya [*]. 9 Del VI è
1Par 27,10
10 En la companya del VII èn
1Par 27,11
11 En la companyia del VIII èn
1Par 27,12
12 En la companya del VIIII è
1Par 27,13
13 E en la companyia del X èn
1Par 27,14 hòmens. 14 En la companyia del XI
1Par 27,15
Alday de Natorfat, en lo XII è
1Par 28,6
ton fill, bastirà a mi casa e
1Par 11,9
de la ciutat de Daviu. 9 On
1Par 12,29
III M ª hòmens, e encare foren
1Par 14,3
lo poble d’Israel. 3 E après David
1Par 14,3
mullers en Gerusalem, e engendrà
1Par 17,9
en si matex, e no s’estremirà
1Par 17,18
Què anadiràs a David, ton serf,
1Par 20,6
de taler de drap. 6 E aprés hach
1Par 21,13 13 E David dix a Gaddi: –[*] Molt
1Par 23,17
e fon cap patró. 17 [*] e no hagué
1Par 24,4
atrobats dels fills de Aleatzar
1Par 28,4
Senyor Déu d’Israel ha elet a mi
1Par 29,3
de marbra. 3 E encara he volgut
1Par 7,16
Maachà, muller de Matxir, fill e
1Par 7,23
ab se muller, e consabé [*], e
1Par 11,25
mas entrò el terç no hy vench, e
1Par 12,18
ton Déu. E David rabé-los e
1Par 13,10 contra Asaà e matà-lo, per ço com
1Par 14,11
desportellament d’ayga. E per açò
1Par 16,4
de carn e una ampolla de vi. 4 E
1Par 27,6
XXX vasalls e sobra los XXX ell
1Par 2,42 42 E Calef, germà de Jarachmel, fon
1Par Prol,33 translació dels LXX enterpatredors
1Par 3,4
Hebron, e regnà aquí VII anys e VI
1Par 3,4 en Jerusalem regnà XXXIII anys e VI
1Par 13,14 de Obedebedom [*] 14 [*] per tres
1Par 21,12
–[*] “[*] o tres anys de fam o tres
1Par 23,31
los disaptes e en los caps dels
1Par 27,1
e axien de mes en mes en los
1Par 9,39
Saül, e Saül engendrà Johanatàs e
1Par 8,9
Nimo, se muller, Joab e Sabià e
1Par Prol,78 que sia mudada ab lo actor e ab los
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Meritam, fill de Asbayà, fill de Merarí,
Mèrod e Ésser e Jalon. E consabé Miriarim
meronoteu. 31 E sobra les ovelles era
mes e era ple de totes parts, e féran
mes mans? E dix-li nostre Senyor: –Puge,
mes en mes en los mesos de l’ayn, e
mes en los mesos de l’ayn, e cascuna
mes primer. 4 E sobra la part del mes
mes segon era Deday Atohera e se companya,
mes era Baraÿas, fill de Johadà, lo [*]
mes era príncep Samut lo jeserà, e [*]
mes era príncep Hirahà, fill de Hiqués, lo
mes era príncep Eles, lo palonita, dels
mes era príncep Zibaray Cursarí, del
mes fon príncep Abàsar amromita, del trip
mes fon príncep Moharí lo Natafar, del
mes fon príncep Baraàs de Piator, dels
mes, fill de Entiel, e en se companyia
mes claustres, car yo he elet a ell per
més anave, crexia en valor, e nostre
més, sinó que guardaven la casa de Saül.
més mullers en Gerusalem, e engendrà més
més fills e filles, 4 los quals havían nom
més, ne fills de falcia no nodriran d’
més de honor? Tu, Senyor Déu meu, conexs
més batalla en Get, e aquí havia un hom de
més am caura yo en les mans de nostre
més fills. E los fills de Arabies foren
més que dels fills de Ytamar dels hòmens
més que nengú de la casa de mon pare per
més e en voluntat en la casa de Déu, cor
mès-li nom Fares; e lo nom de son germà
mès-li nom Baharià, cor ab mal era ab
mès-lo David sobra son oÿdor. 26 E los
mès-los al cap de faeltat. 19 E aquells
mès ça mà sobra le arque; e morí aquí
mès an aquell loch Baalfarazim. 12 E los
mès devant l’archa [*] servidors levitans
mès regidor Amsadab, son fill. 7 E sobra
Mesà son primer nat, e Abipsí e los de
mescla la exposició de Tehodosi, dóna a
mesos; e en Jerusalem regnà XXXIII anys e
mesos. 5 E nasqueren-li en Jerusalem
mesos, e benaý nostre Senyor la casa de
mesos que·t perseguéscan tos anamichs a
mesos e de les solemnitats, per nombra axí
mesos de l’ayn, e cascuna partida era de
Mesquisua e Aminadab e Asbaal. 40 E
Messà e Melcan 10 e Gehús e Saquià e
mestres. Menys de ço, menbre a mi que doní
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1Par 14,1
a David, e fusta de sedra e
1Par 22,15
hi afagiràs, 15 e en tu són molts
1Par 25,8
axí als grans com als pochs,
1Par 29,5
argent per fer tota obra per mà de
1Par 9,12
Amaday, fill de Adiel, [*] fill de
1Par 11,23 23 E matà lo agepcià, homa de gran
1Par 23,29
alizes, e dels crespells, e de tota
1Par 6,1
de Lleví foren Guerson, Caat e
1Par 17,21
ést anat per rembra lo teu, e per
1Par 18,3
rey de Sabà, a Amat, car anava per
1Par Prol,46 traslació entiga, mayorment com lo
1Par 4,10
tu, Senyor, me benaeys e crex lo
1Par 10,4
coltell o te spaze e trespace’n lo
1Par 11,2
Déu, te dix: “Tu seràs pastor del
1Par 17,6
de Ysrael que administracen lo
1Par 17,7
ovelles que sies senyor sobra lo
1Par 17,10
10 [*] que comaní jutges sobra lo
1Par 17,18 serf, més de honor? Tu, Senyor Déu
1Par 17,25 lo teu esguordament. 25 Cor tu, Déu
1Par 17,27
devant tu, cor tu, Senyor Déu
1Par 21,23
a David: –Prin-la e face’n lo
1Par 22,10
en sos dies. 10 Ell bastirà casa al
1Par 28,2
de bastir casa de rapòs en lo
1Par 28,3
mi dit: “Tu no bastiràs casa en lo
1Par 29,2
Senyor Déu és. 2 E yo ab tot lo
1Par 29,3
d’argent que donaré a la casa del
1Par 29,14 tua laor. 14 E com qui som yo ni lo
1Par 29,17
tua mà, teu és tot. 17 E yo sé, Déu
1Par 29,17 teus alets. Yo amb la humilitat del
1Par 29,18
ab alagria a tu. 18 Senyor Déu
1Par Prol,91 que servesquen a mi mateix e als
1Par 16,22
per los reys: 22 “No toquets los
1Par 16,22
toquets los meus untats ne ab los
1Par 21,23
a sos ulls, vet que yo·t daré los
1Par 28,7
si ell s’esforsa de fer los
1Par 28,7
de fer los meus manaments e los
1Par Prol,62
segons sent Johan: «Qui creu en
1Par Prol,78 los mestres. Menys de ço, menbre a
1Par Prol,91 rimes «en quants que servesquen a
1Par 4,10
lo meu terma, e és la tua mà ab
1Par 4,10
e faràs companyia de no destrovir1Par 17,13
E yo los saré pare e ells seran a
1Par 21,24 rey David a Eruau: –Axí no és per
1Par 22,8
d’Israel. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre
1Par 22,8
sanch has escampada [*] davant
1Par 28,3
yo aparellat de fer. 3 E Déu ha a
1Par 28,4
Senyor Déu d’Israel ha elet a
1Par 28,4
los fills de mon pare volch fer a
1Par 28,6
de Déu sobra Ysrael. 6 E Déu dix a
1Par 28,6
a mi: “Salamó, ton fill, bastirà a
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mestres [*] per a bestir le casa. 2 E
mestres sabents de obrar fusta e
mestres ab escolans. 9 E axí la primera
mestres. Donchs, qual serà aquell que no
Mesuŀlam, e fon fill de Masbenut, qui fon
mesura de V colzes, e en le mà de l’
mesura e de tot canagement, 30 e de astar
Metarí. 2 E los fills de Caad foren Abram
metra lo teu nom en nobleses e en tamor,
metra cama en lo flum Jordà e·n lo flum
meu treball prova per los jueus e encare
meu terma, e és la tua mà ab mi, e faràs
meu cors, cor si vanien los no circuncisos
meu poble d’Israel e tu·n seràs senyor.”
meu pobla, no que·ls digués que·m fecen
meu pobla d’Israel. 8 [*] 9 E rasinglarmeu poble d’Israel. E humiliaré tots los
meu, conexs ton serf. 19 [*] com a tu és
meu, has revalat a la orella de ton serf
meu, l’has benaÿt enpertostemps. 18,Tit
meu senyor ço que li sia bo a sos ulls,
meu nom, ell me serà fill e yo li saré
meu cor a la archa de la covinensa de
meu nom, car hom de batalla ést e sanch
meu poder he aparellat a la casa de nostre
meu Déu, part tot açò qui és aparellat a
meu pobla que hajam tenguda força de vodar
meu, que tu tries lo coratge dels dreturés
meu cor he vodades totes aquestes coses. E
meu, Déu de Abraam e de Ysach e de Ysrael,
meus»; e faré açò segons que diu Ysmeu:
meus untats ne ab los meus profetes no
meus profetes no vullau malignar.”» 23
meus bous a fer holocaust e les arades per
meus manaments e los meus juýs axí com fa
meus juýs axí com fa huy.” 8 »E ara, en
mi, segons que diu le Escriptura, del
mi que doní e liuré als vostres le
mi mateix e als meus»; e faré açò segons
mi, e faràs companyia de no destrovirmi, yo faré açò e açò. E féu-li venir
mi fills, e le mia mà no·s levarà de
mi comprat, mas yo ho compraré ab planer
mi la paraula de nostre Senyor, dient
mi. 9 Tu hauràs un fill qui serà hom de
mi dit: “Tu no bastiràs casa en lo meu
mi més que nengú de la casa de mon pare
mi rey e regnar sobra Ysrael. 5 E de tots
mi: “Salamó, ton fill, bastirà a mi casa e
mi casa e mes claustres, car yo he elet a

273

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par Prol,42
e adonchs, per què no rabran la
1Par Prol,44 ·s cuyden n·és cuydaren que [*] la
1Par 14,11 ha nostre Senyor mos anemichs en le
1Par 17,13
pare e ells seran a mi fills, e le
1Par 4,25
e Gera e Saül. 25 E Sabín e [*]
1Par 1,53 Elà e Pinom 53 e Cavons e Tanièn e
1Par 7,3
Jazaraÿas, e los de Jazaraÿas foren
1Par 2,48
concupina de Càaff, que hach nom
1Par 5,5
foren Samayà e Gog e Samehí 5 e
1Par 8,34
engendrà Meribaal, [*] engendrà
1Par 8,35
engendrà Michà. 35 E los fills de
1Par 9,15
e Ros e Gagal e Machaninà, fill de
1Par 9,40
engendrà Meribal; e Meribal,
1Par 23,20
lo quart. 20 E los fills de Jusiel:
1Par 24,24
lo quart, e Uziel [*]. 24 [*]
1Par 24,24
[*]. 24 [*] Michà, e lo fill de
1Par 24,25 de Michà, Samir, 25 e lo germà de
1Par 5,13
casa de lur pare eren VII, ço és,
1Par 5,14
de Jerohe, fill de Galaad, fill de
1Par 6,40
fill de Samnià, 40 fill de
1Par 27,18
del trip de Isachar, Abrí, fill de
1Par 8,16
e Sabadies e Ararat e Àbder. 16 E
1Par 15,29 venguda entrò a le ciutat de David,
1Par 5,18
los fills de Rubèn e de Gad e
1Par 5,23
aquí entrò a le captivitat. 23 E lo
1Par 5,26
de Rubèn e lo trip de Gadad e lo
1Par 6,70
e Gariamon e sos deports. 70 E del
1Par 6,71
de Guerson hagueren de l’altre
1Par 12,31
fama de casa de lur para. 31 E del
1Par 12,37
de Jordà, de Rubèn e de Gad e del
1Par 26,32
lo trip de Gad e sobra lo trip
1Par 27,20 Efraÿm, Azaÿa, fill de Azaes; e del
1Par Prol,21
los trellats de Lucià màrtir, e les
1Par 9,24
eren les portes, a llevant e a
1Par 13,1
’s David ab los prínceps dels
1Par 5,21
camells, e CC M ª ovelles, e dos
1Par 29,4
la casa del santuari, 4 ço és, tres
1Par 29,4
mília quintars d’or de Ofir e VII
1Par 29,7
que [*] a la [*] casa de Déu [*], X
1Par 29,7
drachmes d’argent e [*] XVIII
1Par 29,6
vodàran los [*] prínceps dels
1Par 12,20
[*] e Eliüd e Selcay, cap dels
1Par 15,25
d’Israel e los prínceps dels
1Par 26,26
caps patrons dels prínceps, dels
1Par 27,1
los prínceps dels sentanars e dels
1Par 28,1
servien lo rey e los prínceps dels
1Par 15,19 Asap e Athan ab sembes d’aram per
1Par 1,37 Rahuel foren Nàat e Jamre e Samà e
1Par 8,38
hach VI fills qui havien nom axí:
1Par 4,17
e Mèrod e Ésser e Jalon. E consabé
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mia relació en letí ne per què·s cuyden
mia traslació sia treta e bestida novella,
mia mà axí com a desportellament d’ayga.
mia mà no·s levarà de sobra ell, axí com
Mibcèn. 26 E de Masmà foren Amuel e Sachur
Mibzar 54 e Mardiés e Elan. Aquests XI
Micael e Obedià e Joel e Ysaÿes, e foren
Micalí, infentà a ell Zàbet e Tiranó, 49
Michà e Rahagè e Bàal 6 e Baerà, aquell
Michà. 35 E los fills de Michà foren
Michà foren Maribaal e Mèleych e Thoharoas
Michà, fill de Satí, fill de Assab, 16 e
Michà, 41 e [*] foren e Piton e Màhec e
Michà, e fo cap patró, e Jaziès, lo segon.
Michà, e lo fill de Michà, Samir, 25 e lo
Michà, Samir, 25 e lo germà de Michà,
Michà, Jasies, e lo fill de Jasies és
Michael e Massuŀlam e Zabe e Zoray e
Michael, fill de Gisisay, fill de Jadó,
Michael, fill de Baasagès, fill de
Michael; 19 e del trip de Zabulon, Himaàs,
Michdol e Yspà foren fills de Addià. 17 E
Michol, filla de Saül, esguordà per le
mig trip de Menesè, e aquests eren hòmens
mig trip de Manassès habità en la terra de
mig trip de Menessè, e menaren-los en
mig trip de Menassè haguéran los de Caat
mig trip de Menessè, Gelon, en Baasan, e
mig trip de Menessè foren XVIII M ª, qui
mig trip de Manassè, portant armes de host
mig de Manassè, en totes coses de nostre
mig trip de Menessè [*]; 21 [*] era en
migenseres províncies qui són entre
migjorn e a ponent e a tremuntana. 25 E
milenàs e dels sentanàs e ab tots los
mília àzens, e hòmens catius C M ª, 22
mília quintars d’or de Ofir e VII mília
mília quintars d’argent esmarat per
mília drachmes d’argent e [*] XVIII mília
mília quintàs de [*] ferra. 8 E aquell qui
millanars e dels sentanars e los prínceps
millenars del trip de Menessè. 21 E
millenars anaven alegrament per fer puyar
millenars e dels sentanars, e los prínceps
millenars, e d’equells qui servien lo rey
millenars e dels sentanars e los prínceps
mils cantar, 20 e Zacaries e Asiel e Gumí
Miram. 38 E los fills de Sahir foren
Miraquem e Bruqú e Ismael e Ysaries e
Miriarim e Ydeymay e Ysbè, pare de

274

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 8,10
e Melcan 10 e Gehús e Saquià e
1Par 6,49
Israel, axí com ho menà Moysès,
1Par 19,2
me féu gràcia. E tramès David sos
1Par 19,2
-lo de son pare, e vangueren los
1Par 19,6 d’Amon que havían envergonyits los
1Par 19,16
16 E vahé açò Aram, tramateren
1Par 14,1 1 E tramès Huram, rey de Assur, sos
1Par 19,5
-ho a David. E David tremès los
1Par 16,34 cor és bo e enpertostemps és la sua
1Par 21,13
Senyor, cor moltes són les sues
1Par 19,2
per aconortar-lo. E digueren lur
1Par 1,30
Quedar e Adobael e Nubsam 30 e
1Par 8,12
fills de ell foren Ffàal e Àber e
1Par 19,4
le terra tua. 4 E pres Anum los
1Par 11,43 Anan, fill de Mahachà, e Josafat lo
1Par 2,52
de Cariaciarim, qui veya sobra le
1Par 2,54
Nafatemps e Acorobech e Joab e le
1Par 1,46 de Adab, qui farí Madian al camp de
1Par 4,22
e Joàs, Sarap, qui senyorayaven a
1Par 8,8
8 E Garaym engendrà al camp de
1Par 11,22
farí los dos primers prínceps de
1Par 18,2
de la mà dels filisteus. 2 E farí
1Par 18,11
de totes les gents de Edom e de
1Par 23,23
[*]. 23 E los de Mussí foren [*]
1Par 18,2
2 E farí Moab, e foren los
1Par 28,1
dels sentanars e los prínceps dels
1Par 13,9
caygués, cor la vadella allenegà e
1Par 11,46
e Josabà, fills de Alnàal, e Simà
1Par 27,13 companyia del X èn mes fon príncep
1Par 27,4 era Deday Atohera e se companya, e
1Par 4,28
Judà. 28 Habitaren en Barzabe e en
1Par 2,29
nom Abial, e infentà-li Aeban e
1Par 25,26
XII; 26 e la XVIIII ª sort axí a
1Par Prol,25
doctor, lo qual hi treballà
1Par Prol,49
Sapiats que yo he escrit no ha
1Par 4,38
le casa de lurs pares; cresqueren
1Par 5,23 lo munt de Hermon, e muntiplicaren
1Par 7,22
22 E Efraÿm, lur pare, ne tench dol
1Par 10,4
E l’escuder, per ço com lo temia
1Par 13,4
–Façam-ho axí com tu dius. Car
1Par 14,2
a esser rey sobra Ysrael, cor
1Par 16,25
25 cor gran és nostre Senyor, e
1Par 16,25
és nostre Senyor, e molt loat, e
1Par 19,5
que no li vinguecen davant, cor
1Par 21,8
ara la fallonia de ton servent, car
1Par 22,3
açò féu aparallar Daviu, e aparellà
1Par 28,21
de la casa. E [*] en tota l’obra
1Par 29,21
ab lur abauratge, e sacrificis
1Par 21,8 8 E dix David a nostro Senyor Déu:
1Par 21,13
13 E David dix a Gaddi: –[*]
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Mirmà. Aquests són fills seus e cap de
misatge de Déu. 50 Aquests són los fills
misatgers a Anum per aconortar-lo de son
misatgers de David en la terra dels fills
misatgers de David. E adonchs Anum, rey da
misatgers a Aram ultra Jordà, e a Safach,
misatges a David, e fusta de sedra e
misatges que no li vinguecen davant, cor
misericòrdia. 35 E digats: “Salva-nos
misericòrdias, que caura en la mà de l’
misetgeria. 3 E digueren los prínceps de
Missà e Dupmà e Massaà e Edab e Temà 31 e
Missam e Sómer; aquests bastiren [*] Elad
missatgers de David, e ragué-los lo cap
mitaneu 44 e Uisies lo estareu, e
miytat de les passades, hac fills; 53 e
miytat de Ramayta, sarrita. 55 E dels
Moab; e lo nom de la sua ciutat era Avir.
Moab [*]. 23 E los habitadors de Natayim e
Moab, quant ne tramatia Huzim e Baraàs,
Moab, e davallà [*]. 23 E matà lo agepcià,
Moab, e foren los moabites [*] donant dons
Moab [*] e dels filisteus e de Amalech. 12
Moab e Èder e Gerensot. 24 Aquests són los
moabites [*] donant dons per tribut a
mobles e del bestiar del rey e sos fills
moch-se. 10 Per açò le ira de nostre
mohabita e Alial e Obet e Jahaziel lo
Moharí lo Natafar, del linatge de Gera, e
Mohelet era príncep e guiador sobra la
Moladà e en Sirsual 29 e en Balamè e en
Molid. 30 E los fills de Nadab foren
Moŀlati e a sos fills e a sos germans, e
molt, e tot lo segle combat entre si ab
molt lo libra Del linatge noble de
molt. 39 E anaren a la entrada de Gadod
molt. 24 E los caps de les cases e de les
molt temps, e vengueren sos germans per
molt, no hu volch fer. E pres Saül le sua
molt los plagué aquesta cosa. 5 E ajustà
molt era levat en alt son regna per lo
molt loat, e molt terribla sobra tots los
molt terribla sobra tots los déus 26 de
molt éran estats enverguoyits [*]: –[*]
molt he follayat. 9 E parlà nostre Senyor
molt aram sens nombra e sens pes, 4 e
molt hom sert e savi per fer totes
molt a tot Israel. 22 E menyaren e
–Molt he peccat, com he feta aquesta cosa.
Molt més am caura yo en les mans de nostre
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1Par 22,4 sidonienchs havían aportada a David
1Par 29,23
rey en loch de David, son para, ab
1Par 22,8
la paraula de nostre Senyor, dient
Par Prol,6
dels Reys, ací són trobades. E
1Par 7,4
a host XXXVI M ª, cor hagueren
1Par 20,2
fon sobra lo cap de David, e trasch
1Par 20,5
e foren humiliats. 5 E aprés [*]
1Par 21,13
en les mans de nostre Senyor, cor
1Par 22,3
nostre Senyor. 3 E ferres per fer
1Par 29,2
e safirs e esmarachdes [*], e
1Par 12,40
panses e figues e vi e oli e bous e
1Par 15,26
Déu [*]. 26 [*] e sacrificaren VII
1Par 29,21 aquell dia M braus e M mardans e M
1Par Prol,14 cuydes que sia nostra voluntat e de
1Par 4,27
filles; e sos germans no hagueren
1Par 7,4
M ª, cor hagueren moltes mullers e
1Par 22,15
tu hi afagiràs, 15 e en tu són
1Par 23,17
fills. E los fills de Arabies foren
1Par 28,5
Ysrael. 5 E de tots mos fills, que
1Par 17,4
dient: 4 –Vé e digues a David
1Par 17,14
de tu. 14 E fer-l’he estar en
1Par 17,14
fer-l’he estar en mon alberch e
1Par 17,16 dix: –Qui som yo, Senyor, ne qui és
1Par 21,3
Senyor, per què raquerràs tu,
1Par 21,17
sia le tua mà sobra [*] la casa de
1Par 22,11
enpertostemps.” 11 Donchs ara,
1Par 28,2
peus e dix: –Oiats, mos germans e
1Par 28,4
a mi més que nengú de la casa de
1Par 28,4
per senyor e de la casa de Judà és
1Par 28,4
és mon para, e entre los fills de
1Par 28,5
molts me n’ha donats, [*] Salamó,
1Par 29,1
dix a tota la univercitat: –Salamó,
1Par 22,5
de sedra. 5 E adonchs David dix:
1Par 16,30
faç tota la terra, e †comogam† lo
1Par 1,51
qui fon fill de Massabab. 51 E
1Par 1,44 qui havia nom abans Dinadab. 44 E
1Par 1,45
Jobab, fill de Sara, de Bosrà. 45 E
1Par 1,46
Cussim, de terra de Temman. 46 E
1Par 1,47
nom de la sua ciutat era Avir. 47 E
1Par 1,48
son loch Samblà de Masareta. 48 E
1Par 1,49
«de la amplària del flum»). 49 E
1Par 1,50
en son loch Baal-Anan [*]. 50 E
1Par 2,24
pare de Galaad. 24 E despuxs
1Par 2,30
de Nadab foren Sàled, Epahim. E
1Par 2,32 Semehi, foren Gèter e Johenahan. E
1Par 10,5
mort, féu semblant de si matex e
1Par 10,6
semblant de si matex e morí. 6 E
1Par 10,13
[*] e dejunaren VII jorns. 13 E
1Par 13,10 ço com mès ça mà sobra le arque; e
1Par 19,1
Capítol XVIIII 1 Aprés tot açò,
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molta fusta de sedra. 5 E adonchs David
molta benanansa, e obaý e banaý a ell tot
“Molta sanch has escampada [*] davant mi.
moltes castions de l’Avengelis axí mateix
moltes mullers e molts infants. 5 E los
moltes despulles de la ciutat. 3 E manàmoltes batalles ab los filisteus, e aquí
moltes són les sues misericòrdias, que
moltes claus a obs de les portes dels
moltes pedres de marbra. 3 E encara he
moltons en gran multitut, car alagria era
moltons e VII merdans. 27 E David era
moltons ab lur abauratge, e sacrificis
molts és jutyat, què sia vera cose, o que
molts infants e tots los linatges no
molts infants. 5 E los germans de tots los
molts mestres sabents de obrar fusta e
molts. 18 E los fills de Isabat: Salomich,
molts me n’ha donats, [*] Salamó, mon
mon serf: “Diu nostre Senyor: Tu no
mon alberch e mon regna enpertostemps. E
mon regna enpertostemps. E la sua cadira
mon alberch, que tu m’hages fet venir? 17
mon senyor, açò? Ne per què serà gran
mon pare, e no en aquest pobla per
mon fill, sia nostro Senyor ab tu, e saràs
mon poble, yo havia proposat de bastir
mon pare per esser rey sobra la casa d’
mon para, e entre los fills de mon pare
mon pare volch fer a mi rey e regnar sobra
mon fill, que siga sobra lo siti rayal del
mon fill, és u que nostre Senyor ha alet,
–Mon fill Salamó és fadrí e tendra e no
món qui no·s mou. 31 Alégran-se los
mor Adar, foren mayorals de Edom: Tamnà e
morí Bele, e regnà en son lloch Jobab,
morí Jobab, fill de Sara, e regnà aprés
morí Cussum, e regnà aprés ell Adab, fill
morí Adab, e regnà en son loch Samblà de
morí Samblà, e regnà en son loch Saül de
morí Saül de Rohebet, e regnà en son loch
morí Baal-Anan, e regnà [*] Adar; e lo nom
morí Esrom en Calev-Efrata. E le muller de
morí Sàled sens infants. 31 E los fills d’
morí Gèter sens infants. 33 E los fills de
morí. 6 E morí Saül e tres fills seus e
morí Saül e tres fills seus e tot son
morí Saül per se colpa, cor ell peccà
morí aquí devant Déu. 11 E fou irat David,
morí Naàs, rey dels fills de Amon, e regnà
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1Par 29,28 Ysrael 27 [*] XXXX anys: [*]. 28 E
1Par 24,2
e Abiüd e Alaatzar e Ytamar. 2 E
1Par 22,5
son fill gran multitud abans que
1Par 10,5
son scuder vahé açò que Saül era
1Par 10,7
d’Israel qui eren en lo pla que
1Par 13,11 irat David, com nostre Senyor havia
1Par 19,18
carretes e XL M ª pahons, e fo-hi
1Par 21,12
dies lo glay de nostre Senyor per
1Par 21,14 14 E, adonchs, donà nostre Senyor
1Par 21,17 mon pare, e no en aquest pobla per
1Par 21,22
sia estada pasada e estancada la
1Par 5,22
C M ª, 22 menys d’equells qui eren
1Par 10,1
per los felisteus e caygueren
1Par 10,6
e tot son alberch ensemps foren
1Par 10,8
los filisteus e despullaren los
1Par 10,8
morts, e trobaren Saül e sos fills
1Par 14,11
dix: –Esportellat ha nostre Senyor
1Par 28,2
levà’s en peus e dix: –Oiats,
1Par 28,5
e regnar sobra Ysrael. 5 E de tots
1Par 11,46
e Alial e Obet e Jahaziel lo
1Par Prol,51
Del linatge noble de entrepretar,
1Par 16,30 terra, e †comogam† lo món qui no·s
1Par 6,3
3 E los de Abram foren Aaron,
1Par 6,49
sobra Israel, axí com ho menà
1Par 15,15
l’arqua de Déu, axí com manà
1Par 21,29
tabernaccla de nostre Senyor, que
1Par 22,13 judicis que comanà nostre Senyor a
1Par 23,13 E los fills de Abraam foren Aaron e
1Par 23,14
devant nostre Senyor [*]. 14 E
1Par 23,15
lo trip de Leví. 15 E los fills de
1Par 7,35
foren Safahà e Junà e Severus e
1Par 2,1
fills de Ysrael Jacob, al qual
1Par Prol,77
no sia en les coses, mas que sia
1Par 2,5
E los fills de Fares foren Esrom e
1Par 1,50
sua ciutat era Pahí, e lo nom de se
1Par 2,18
de Esrom, engendrà d’Asubà, sa
1Par 2,19
Esubà, pres Pretalep Effetar per
1Par 2,21
pare de Galaad, e pres-le per
1Par 2,24
morí Esrom en Calev-Efrata. E le
1Par 2,26
[*]. 26 E Jarechmel hach altra
1Par 2,29 Nadab e Abissur. 29 E lo nom de la
1Par 2,35
35 E Saran donà-li se filla per
1Par 3,3
Jeroboam, lo qual hach de Achlà, se
1Par 4,18
e Ysbè, pare de Ystemeó. 18 E ssa
1Par 4,19
qui pres Marod. 19 E lo fill de la
1Par 7,15
pare de Galaad. 15 E Masir pres
1Par 7,16
sinó filles. 16 E infantà Maachà,
1Par 7,23
conhortar-lo. 23 E tornà ab se
1Par 8,9
ses mullers. 9 E infantà Nimo, se
1Par 8,29
E en Gabaon habitaren atrecí, e la
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morí en bona valleza e sadoll de dies e de
moriren Nadab e Abiüd devant lur pare,
morís. 6 E apellà [*] Salamó e manà-li
mort, féu semblant de si matex e morí. 6 E
mort era Saül e sos fills e que tota le
mort Asaà, e apellà aquell loch «Fares
mort Sofach, príncep de la host. 19 E
mortaldat de la terra per l’àngel
mortaldat en Ysrael e caygueren de Ysrael
mortaldat. 18 E l’àngel de nostre Senyor
mortaldat de sobra lo pobla. 23 E dix
morts en la batalla, [*] e habitaren aquí
morts en lo munt de Gelboe. 2 E encalsaren
morts. 7 E, com veren tots los hòmens d’
morts, e trobaren Saül e sos fills morts,
morts, qui foren cayguts en lo munt de
mos anemichs en le mia mà axí com a
mos germans e mon poble, yo havia proposat
mos fills, que molts me n’ha donats, [*]
Mosbaythà. 12,Tit Capítol XII 1 Aquests
mostrant aquelles coses de l’Avengeli, là
mou. 31 Alégran-se los cels e sbalaesque
Moysès e Mariam, lur germana. E los fills
Moysès, misatge de Déu. 50 Aquests són los
Moysès, segons lo manament de nostre
Moysès havia fet en lo desert, e [*] l’
Moysès sobra Ysrael. E esforse’t e
Moysès. E fon departit Aaron per a
Moysès, l’hom de Déu, e sos fills foren
Moysès foren Gerson e Eliàtzer. 16 E los
Mual. 36 E Safayà foren Sua [*] e Berí e
mudà lo nom nostro Senyor Déu Israel.
mudada ab lo actor e ab los mestres. Menys
Mull. 6 E los de Zàram foren [*]. 7 [*]
muller era Macabel, filla de Matret, qui
muller, Gerichó. Aquests són fills: Sézer
muller e enfentà-li Hur. 20 E [*]
muller. E ell era de adat de LX anys, e
muller de Esrom, qui havia nom Abià,
muller, qui hach nom Atharà. Aquesta fo
muller de Abizur, qui ha nom Abial, e
muller, e infentà Aray Estayi. 36 E Estay
muller [*]. 4 A aquest li nesqueren VI en
muller la judaycha infentà Jàrech, pare de
muller de Hodià, germana de Nàham, pare de
muller germana dels huzamitans [*], qui
muller de Matxir, fill e mès-li nom
muller, e consabé [*], e mès-li nom
muller, Joab e Sabià e Messà e Melcan 10 e
muller del senyor de Gabaon havia nom
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1Par 9,35
era apellat Jaheyl, e lo nom de sa
1Par 4,5
Assur, senyor de Etecà, e hach dues
1Par 7,4 host XXXVI M ª, cor hagueren moltes
1Par 8,8
ne tramatia Huzim e Baraàs, ses
1Par 14,3
d’Israel. 3 E après David més
1Par 12,40
pa amb àzens e ab camells e ab
1Par 8,40
de batalla tirant bé d’arcs e
1Par 22,5
de ço que havia obs son fill gran
1Par 29,10 benahí nostre Senyor devant tota la
1Par 29,16 16 Senyor, nostro Déu, tota aquesta
1Par 12,40 e vi e oli e bous e moltons en gran
1Par 23,28
sobra les claustres [*] e sobra lo
1Par 4,42
als fills de Simeon e anaren en lo
1Par 5,23
entrò a Baaltimon e Sanit e lo
1Par 6,67
al reculliment: Cichem en lo
1Par 10,1
felisteus e caygueren morts en lo
1Par 10,8
morts, qui foren cayguts en lo
1Par 11,13
13 E ell era ab Daviu a part de
1Par 12,8
leugers com a cabirols sobre les
1Par 5,23
e Sanit e lo munt de Hermon, e
1Par 2,19
fills: Sézer e Sobal e Erdon. 19 E
1Par 6,19
los fills de Merarí foren Maalia e
1Par 6,47
de Sàmer, 47 fill de Maasí, fill de
1Par 1,5
e Magoy, Naday e Janan e Tubal e
1Par 23,21
21 E los fills de Merarí: Maalí e
1Par 23,23
los fills de Sis [*]. 23 E los de
1Par 24,26
26 E los fills de Merarí, Maalí e
1Par 24,30
Sis fo Joaramael. 30 E los fills de
1Par Prol,81 esmanade, de lenguatge grech, e no
1Par 1,19
lo nom de la un fon Fèlech, e
1Par 11,2
pastor del meu poble d’Israel e tu
1Par 11,18 e portaren-ne a Daviu. E Daviu no
1Par 18,3
per metra cama en lo flum Jordà e
1Par 26,32
en totes coses de nostre Senyor e
1Par 28,8
la congregació de nostre Senyor e
1Par 10,4
ton coltell o te spaze e trespace
1Par 10,12
de sos fills, e portaren-los-se
1Par 12,19
dels caps dels filisteus lo
1Par 16,43
43 E aprés que fon fet, anà-ce
1Par 17,6
que·m fecen casa de cedres ni ma
1Par 19,5
tremès-los-ne. 5 E anaren-se
1Par 19,15
mà de Abisay [*] e vengueren-se
1Par 19,15
-se’n en la ciutat, e Joab se
1Par 20,3
de la ciutat. 3 E manà-ce
1Par 20,3
d’Amon. E despuxes tornà-ce
1Par 21,23
Aruau a David: –Prin-la e face
1Par Prol,43
en letí ne per què·s cuyden
1Par Prol,93 orelles dels altres són sordes, què
1Par 28,5
5 E de tots mos fills, que molts me
1Par 11,20
le sua lança sobra CCC que matà-
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muller havia nom Maachà, 36 e son fill lo
mullers, Elà [*]. 6 E Neathà li enfentà
mullers e molts infants. 5 E los germans
mullers. 9 E infantà Nimo, se muller, Joab
mullers en Gerusalem, e engendrà més fills
muls e ab bous, e ab vianda de farina e
multiplicaren en infants e hagueren néts e
multitud abans que morís. 6 E apellà [*]
multitud e dix: –Beneÿt sies tu, Senyor,
multitud qui han endressat lur cor a
multitut, car alagria era en Ysrael.
mundament de tota la sagrestia en la obra
munt de Saÿr d hòmens a batalla. E Narià e
munt de Hermon, e muntiplicaren molt. 24 E
munt de Efraÿm ab sos deports [*], 68 [*]
munt de Gelboe. 2 E encalsaren los
munt de Gelboe. 9 E despullaren-los e
munt, com los filisteus se ajustaren aquí
muntanyes per cuyta. 9 E Ésser era lur cap
muntiplicaren molt. 24 E los caps de les
murí Esubà, pres Pretalep Effetar per
Musí, e aquests lurs linatges dels
Musí, fill de Merarí, fill de Leví. 48 E
Musse e Tiram. 6 E los fills de Gómer
Mussí. E los fills de Maalí, Alaatzar e
Mussí foren [*] Moab e Èder e Gerensot. 24
Mussí, [*] Jahazies. 27 Foren fills de [*]
Mussí foren Maalí e Héder e Geremot.
·n deuria esser tingut per lur anamich com
·n aquest temps fon pertida la terra; e lo
·n seràs senyor.” 3 E vengueren tots los
·n volch beura, e sacrificà a nostre
·n lo flum de Eufrates. 4 E tolch-li
·n la casa del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1
·n [*] vos dich, que reguordets e que
’n lo meu cors, cor si vanien los no
’n en Jabés, [*] e dejunaren VII jorns. 13
’n feren tornar dient: –Ab los nostros
’n lo poble, cascú en son alberch, e David
’n basticen.” 7 E per açò [*]: “Diu nostre
’n e denunciaren-ho a David. E David
’n en la ciutat, e Joab se’n tornà a le
’n tornà a le ciutat de Jerusalem. 16 E
’n lo pobla qui era en ella, e posà’s en
’n David ab tot son poble en Jerusalem. 4
’n lo meu senyor ço que li sia bo a sos
n·és cuydaren que [*] la mia traslació
n’he yo a fer?» (ço és a dir, si les
n’ha donats, [*] Salamó, mon fill, que
na, e ell era en compte dels tres pus
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1Par 26,29 de sos germans. 29 E de Isbat, e de
1Par 6,26
del qual fon fill Elcanà e Safay e
1Par 19,1
XVIIII 1 Aprés tot açò, morí
1Par 19,2
–Faré amistança ab Anum, fill de
1Par 1,37
37 E los fills de Rahuel foren
1Par 3,18
e Sanasar e Jaconies e Assonà e
1Par 1,29
Lo primer nat de Ismael hach nom
1Par 6,76
e lurs axides. 76 E del trip de
1Par 12,40
prop, axí com Isachar e Zabulon e
1Par 6,15 cativà Jerusalem e Judà en poder de
1Par 1,26
25 Éber, Fèleig, Rahú, 26 Salech,
1Par 8,31
altra Bàal e aprés Nap 31 e Jador e
1Par 2,28 los fills de Honam Samay [*]; foren
1Par 2,30
li Aeban e Molid. 30 E los fills de
1Par 6,3
germana. E los fills de Aaron foren
1Par 9,36
Bàal, e l’altre, Ner, e l’altre,
1Par 24,1
atresí depertits. E eren aquests:
1Par 24,2
e Alaatzar e Ytamar. 2 E moriren
1Par 1,5
fills de Jàfet fóran Gómer e Magoy,
1Par 2,54
fills de Samet foren-hi Laem e lo
1Par 3,7
Elisamà, 7 Elifòlet e Noga e
1Par 1,31 e Massaà e Edab e Temà 31 e Gecur e
1Par 11,39
de Guerí, 39 e Sàllet lo amonita, e
1Par 4,19
de la muller de Hodià, germana de
1Par 8,7
dels habitadors, e foren catius: 7
1Par 3,24 e Palayà e Acap e Jornam e Dalayà e
1Par 7,28
ses viletas, e entorn devers orient
1Par 11,37
e Achia lo falonita, 37 [*] e
1Par 26,11
-lo cap, 11 e Erlabies lo segon, e
1Par 1,40
E los fills de Saban foren Haylan e
1Par 4,14
foren Erat, e Sinoe [*]. 14
1Par 8,30
altre Sis e l’altra Bàal e aprés
1Par 2,2
2 e Dan e Josep e Bengemín e
1Par 7,13
del Dayhar. 13 E los fills de
1Par 12,34
ne de dues cares. 34 Dels fills de
1Par 27,19
fill de Abadia; e del trip de
1Par 19,6
d’argent per soldayar Aram e
1Par 4,42
munt de Saÿr d hòmens a batalla. E
1Par 3,22
foren Atús e Gabal e Barzaha e
1Par 3,23
qui foren sinch. 23 E los fills de
1Par 2,9
E los fills de Esrom que li infentà
1Par 11,37
falonita, 37 [*] e Naharay, fill de
1Par 2,10
Aminadab, Aminadab engendrà
1Par 2,11
Aminadab engendrà Nason [*]. 11
1Par 3,1
Aquests són los fills de Daviu qui
1Par 3,5
regnà XXXIII anys e VI mesos. 5 E
1Par 6,35
fill Estanè, fill de Nèat, fill de
1Par 1,13
13 E Canaan, Sidon, [*] fon primer
1Par 1,29
són les generacions: Lo primer
1Par 2,3
la cananita. E [*] fou lo primer
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Naamies e de sos fills, a la obra defora
Nàar 27 e Haliab e Gerotan e Elcanà.
Naàs, rey dels fills de Amon, e regnà son
Naàs, com son pare en son temps me féu
Nàat e Jamre e Samà e Miram. 38 E los
Nababies. 19 E los fills de Padies,
Nabaot, e l’altra Quedar e Adobael e
Nabtalim hagueren Cades, en Galilea, e
Nabtalim, hi aportaven pa amb àzens e ab
Nabugadenasor. 16 E axí foren los fills de
Nachor, Tale 27 [*] 28 E los fills de
Nació e Sàdxer [*]. 32 E Maceloch engendrà
Nadab e Abissur. 29 E lo nom de la muller
Nadab foren Sàled, Epahim. E morí Sàled
Nadab e Abiüd e Alatzar e Ytamar. 4 E
Nadab, 37 e l’altre, Gaguedó, e l’altre,
Nadab e Abiüd e Alaatzar e Ytamar. 2 E
Nadab e Abiüd devant lur pare, menys d’
Naday e Janan e Tubal e Musse e Tiram. 6 E
Nafatemps e Acorobech e Joab e le miytat
Nàfeg e Jafia 8 e Elizamà e Eludà [*]. 9
Nafís e Quèdema. Aquests foren fills de
Nafrayà, lo baró portador de les armes de
Nàham, pare de Cellà gerenita, fo
Nahaman e Axiès e Guera [*] a Manàat. E
Nahan, qui foren VII. 4,Tit Capítol IIII 1
Naharan, e devers ponent Gèsser e ses
Naharay, fill de Nasbay. 38 E Joel, germà
Nalabies lo terç, e Zacaries lo quart;
Nanat e Ebel e Safí e Onam. E los fills de
Nanay engendrà Arfaà. E Sarayà fon pare de
Nap 31 e Jador e Nació e Sàdxer [*]. 32 E
Naptalim, Gad e Asser. 3 E los fills de
Naptalim foren Gaasiel e Guhim e Gàtzare e
Naptalim [*] †e ach tres al es† ab escut e
Naptalim, Geremot, fill de Zariel; 20 e
Naraymè e Doram e Mahacà, e encara que
Narià e Rafayà e Uziel, fill de Sazaý,
Narias e Safar, qui foren sinch. 23 E los
Naries foren Johanay e Azatxies e
Nasaracamel foren Rama e Calubay. 10 E
Nasbay. 38 E Joel, germà de Natà, e
Nason [*]. 11 Nason engendrà Salmon [*],
Nason engendrà Salmon [*], 12 Baors
nasquéran en Hebron: lo primer hach nom
nasqueren-li en Jerusalem aquests fills:
Nassay, 36 fill de Altarà, fill de Joel,
nat, e los eteus 14 e gebuseus e amoreus e
nat de Ismael hach nom Nabaot, e l’altra
nat de Judà, e féu mal en l’esguardament

279

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 2,13
13 E Jessè engendrà son primer
1Par 2,25
los fills Jarachmel [*], lo primer
1Par 2,27
que hach de Jarechmel, son primer
1Par 2,42
de Jarachmel, fon Mesà son primer
1Par 2,50
Caleff. Fill de Hur, lo seu primer
1Par 3,15
15 E los de Josies: son primer
1Par 4,4
dos foren fills de Hur, primerament
1Par 5,1
V 1 E los fills de Rubèn, primer
1Par 5,1
e axí Rubèn no fo anomenat primer
1Par 5,3
Donchs, los fills de Rubèn, primer
1Par 6,28
fills de Samael foren: lo primer
1Par 8,1 Bengemín engendrà Bael, son primer
1Par 8,30 Macacaon, 30 e lo nom de son primer
1Par 8,39 [*] Àser, son germà: fou son primer
1Par 9,5
5 E de Solonica; Assayà, son primer
1Par 9,36 nom Maachà, 36 e son fill lo primer
1Par 20,6
qui eren XXIIII dits. Aquest fon
1Par 24,23
fills de Ebron, Jaries és lo primer
1Par 26,2
dels fills de Masabonias fon primer
1Par 26,4 Obetedeedom: fon Samaÿas son primer
1Par 26,10
cap, per ço com no era lo primer
1Par 11,38 fill de Nasbay. 38 E Joel, germà de
1Par 27,13 del X èn mes fon príncep Moharí lo
1Par 17,1
David stava en son alberch, dix a
1Par 29,29
profeta, sobra les Paraules de
1Par 26,4
Joseè lo terç, e Sachar lo quart, e
1Par 4,23
a Moab [*]. 23 E los habitadors de
1Par 2,36
Aray Estayi. 36 E Estay engendrà
1Par 2,36
36 E Estay engendrà Nathan, e
1Par 3,5
aquests fills: Semchà e Sabab e
1Par 17,15
e tota aquesta visió que Déu dix a
1Par 17,15
visió que Déu dix a Nathan, dix
1Par 27,17
Ysaÿes, fill de Camiel; fill de
1Par 25,2
fills de Asaf foren Jacur e Josep e
1Par 11,30 29 [*] e Ylam acaytà, 30 e Maraay
1Par 27,15 hòmens. 15 E fon príncep Alday de
1Par 1,19
e Salla engendrà Éber. 19 E foren
1Par 7,21
E materen-los hòmens de Gad,
1Par 18,17
E los fills de David los primers
1Par 20,7
germà de David. Aquests foren
1Par 21,2
2 E dix David a Joab e als primers
1Par 28,1
e los duchs dels trips, los primers
1Par 25,30
eren XII; 30 e la XXIII sort axí a
1Par Prol,43
no rabran la mia relació en letí
1Par Prol,53
aquell [*] lo qual ull no ha vist
1Par Prol,53
qual ull no ha vist ne orella oït,
1Par Prol,69 nostro Senyor parlà e los dexebles
1Par 7,22
lur bestiar. 22 E Efraÿm, lur pare,
1Par 8,8
engendrà al camp de Moab, quant
1Par 10,9
ses armas en lur terra e sercaren-
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nat Eliab, lo segon Amodab, lo terç Semtà,
nat Ram e Bunà e Rohen e Esomach [*]. 26 E
nat Maas, e Yaquim e Quer. 28 E foren los
nat, e Abipsí e los de Meresà, pare de
nat fon de Efratha e ha nom Subal, pare de
nat hach nom Johatan, lo segon Joatxim, lo
nat d’Efrata e pare de Baslem. 5 E Assur,
nat de son pare Yrrael, mas per ço com
nat. 2 Mas Judà era soberch a sos germans
nat de Ysrael, foren Enoch e Fallú e Serom
nat fou Jasim, e Eluà. 29 E los fills de
nat, e Asbael lo segon, e Acaylà lo terç,
nat era Abdon, e l’altre Assur e l’altre
nat Hulam, e Gebús fon lo segon e Elifàlet
nat [*]. 6 E los fills de Sàram, Israel e
nat hach nom Abdon, [*] e l’altre, Sis, e
nat en Raffà. 7 [*] e aucís-lo Jonathan,
nat, e Amaries, lo segon, e Jahaziel, lo
nat Zacaries, e Jasiel lo segon, Zabadies
nat, e Jasabat lo segon, e Joseè lo terç,
nat e son pare féu-lo cap, 11 e Erlabies
Natà, e Amibaar, fill de Guerí, 39 e
Natafar, del linatge de Gera, e en sa
Natan profeta: –Vet que yo sech en casa
Natan profeta [*]. 30 Ab son regisma e son
Natanael lo V è, 5 e Amiel lo VI, e Zamar
Natayim e de Gederà habitaven aquí ab lo
Nathan, e Nathan engendrà Sebet, 37 e
Nathan engendrà Sebet, 37 e Sabet engendrà
Nathan e Salamó; aquests IIII ha de
Nathan, dix Nathan a David. 16 E vench
Nathan a David. 16 E vench David e estech
Nathan, Sadoch; 18 del trip de Judà,
Nathananies e Asserella [*] qui
nathofarita, [*] 31 e Iray, fill de Ribay,
Natorfat, en lo XII è mes, fill de Entiel,
nats a Éber dos fills, lo nom de la un fon
nats de la terra, cor devallaren a pendra
nats anaven al lats del rey. 19,Tit
nats de Rafà de Get, e caygueren en la mà
nats del poble: –[*] e comptats Ysrael, de
nats de les companyes qui servien lo rey e
Naziot e a sos fills, e a sos germans, e
ne per què·s cuyden n·és cuydaren que
ne orella oït, ne és puyat en cor de home,
ne és puyat en cor de home, aquelles cozes
ne prengueren aximpli. Yo parlé aquestes
ne tench dol molt temps, e vengueren sos
ne tramatia Huzim e Baraàs, ses mullers. 9
ne tota lur terra entorn per fer novelles
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1Par 11,18
al portal, e vengueren e portaren1Par 12,17
e dix-los si eren venguts per pau
1Par 12,17
venguts per pau ne per aydar-li,
1Par 12,17
o si eren venguts per trayr-lo
1Par 12,33 L M ª. Aquests no eren de dos cors
1Par 16,22
22 “No toquets los meus untats
1Par 17,9
en si matex, e no s’estremirà més,
1Par 17,16 Senyor, e dix: –Qui som yo, Senyor,
1Par 17,20
Déu, no és nengú semblant a tu,
1Par 19,4
al mentó [*], e tremès-los1Par 22,13
’t e conforte’t, e no·t temes
1Par 23,26
E no [*] als levites al tabernaccla
1Par 28,20
’t [*] e fes açò, no·t temes
1Par 28,20
Déu és ab tu, e no·t derelinquirà
1Par 21,3
què raquerràs tu, mon senyor, açò?
1Par 6,35
fill de Sub, fill Estanè, fill de
1Par 4,6
e hach dues mullers, Elà [*]. 6 E
1Par 8,32 32 E Maceloch engendrà Samabaà, e
1Par 16,21 E Déu en altra pobla no sofarí que
1Par 1,11
d’ell isqueren los luhotrans e los
1Par 15,2
tenda. 2 E adonchs dix David que
1Par 17,20 tues nobleses. 20 Senyor Déu, no és
1Par 28,4
Déu d’Israel ha elet a mi més que
1Par 17,21
com lo teu poble d’Israel? No ha
1Par 23,26
[*] als levites al tabernaccla ne
1Par 9,36
Sis, e l’altra, Bàal, e l’altre,
1Par 26,28
Saül, fill de Sis, e Abner, fill de
1Par 3,4
Achlà, se muller [*]. 4 A aquest li
1Par 26,6
banaÿt. 6 E a Samaÿas, son fill,
1Par 2,53
e le Purita e le Suimtà e lo
1Par 8,40
multiplicaren en infants e hagueren
1Par 13,2
de Ysrael: –Si a nostro Senyor plau
1Par 17,6
digués que·m fecen casa de cedres
1Par 29,14 de la tua laor. 14 E com qui som yo
1Par 1,10 Sàbaa e Dadan. 10 E Chus engendrà
1Par 8,9
e Baraàs, ses mullers. 9 E infantà
1Par 9,33
per les cambres, cor de dia e de
1Par 17,3
Senyor és ab tu. 3 E en aquella
Par Prol,10
és dit ramenbrament de ço que
Par Prol,12
en la Lig e en los libres dels Reys
1Par Prol,27
tres varietats. E sertes Orígines
1Par Prol,29 paraules, ço és a saber, que la un
1Par Prol,36
dites [*]. Donches si als altres
1Par Prol,41 en les lurs esglésies, la qual cosa
1Par Prol,42 enterpatredors, e adonchs, per què
1Par Prol,49 apòstol? Sapiats que yo he escrit
1Par Prol,52
«E veuran aquell [*] lo qual ull
1Par Prol,66 on diu que los LXX enterpatredors
1Par Prol,76
raproven, axí si virtut e vici
1Par Prol,81 e esmanade, de lenguatge grech, e
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ne a Daviu. E Daviu no·n volch beura, e
ne per aydar-li, ne si eren ab ell d’un
ne si eren ab ell d’un cor ensemps, o si
ne liurar-lo a sos anamichs, sens tort
ne de dues cares. 34 Dels fills de
ne ab los meus profetes no vullau
ne fills de falcia no nodriran d’anganar
ne qui és mon alberch, que tu m’hages fet
ne és altra Déu sinó tu, tot axí com havem
ne. 5 E anaren-se’n e denunciaren-ho
ne hages pahor. 14 Vet que en ma pobretat
ne nengunes de les eynes per son servey.
ne hages pahor, car nostre Senyor Déu és
ne·t lexarà entrò que hages complida tota
Ne per què serà gran colpa en Irrael? 4 E
Nèat, fill de Nassay, 36 fill de Altarà,
Neathà li enfentà Acussam e Éffer e Atimuy
negeix aquests habitaren en Jerusalem de
negun hom vos nogués e corregí per los
nemitans [*] 12 [*] e los casaluytans, e
nengú no s’acostàs a la arque de Déu,
nengú semblant a tu, ne és altra Déu sinó
nengú de la casa de mon pare per esser rey
nenguna gent en la terra que Déu hi sia
nengunes de les eynes per son servey. 27
Ner, e l’altre, Nadab, 37 e l’altre,
Ner, e Joal, fill de Siruià, tot açò qui
nesqueren VI en Hebron, e regnà aquí VII
nesqueren fills qui foren senyors de la
Nestrayà, e aquells qui exiren dels
néts e foren tots C L. Aquests isqueren
ni a vosaltres par bo, trematam e enviem
ni ma’n basticen.” 7 E per açò [*]: “Diu
ni lo meu pobla que hajam tenguda força de
Nimereod, e aquest comensà a esser hom
Nimo, se muller, Joab e Sabià e Messà e
nit eren sobra ells matexos al servey. 34
nit fon la paraula de nostre Senyor en
no podem dir, de les coses lexades, cor
no són planament contengudes e són lexades
no ten solament [*] de IIII translacions
no hy consentí e los altres aytentost
no covenia de tenir ço que una vegada
no saberen los LXX enterpatredors, e
no rabran la mia relació en letí ne per
no ha molt lo libra Del linatge noble de
no ha vist ne orella oït, ne és puyat en
no han e [*] l’esgleya ho té en dupte.
no sia en les coses, mas que sia mudada ab
no·n deuria esser tingut per lur anamich
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1Par Prol,94
a dir, si les orelles dels altres
1Par 2,34
de Jarechmael. 34 E Seran
1Par 4,10
tua mà ab mi, e faràs companyia de
1Par 4,27
fills e VI filles; e sos germans
1Par 4,27
molts infants e tots los linatges
1Par 5,1
als fills [*] de Judà, e axí Rubèn
1Par 7,15
e lo nom del segon Salfat, lo qual
1Par 10,4
’n lo meu cors, cor si vanien los
1Par 10,4
escuder, per ço com lo temia molt,
1Par 10,13 cor ell peccà contra nostre Senyor,
1Par 10,14 com demanà consell a fatilera, 14 e
1Par 11,18
e portaren-ne a Daviu. E Daviu
1Par 11,19
de lur ànima le han aportada. E
1Par 11,21
quals fon senyor, e entre lo terç
1Par 11,25 XXX pus honrats, mas entrò el terç
1Par 12,17
a sos anamichs, sens tort que ell
1Par 12,19
filisteus contra Saül a batalla, e
1Par 12,33
a batalla foren L M ª. Aquests
1Par 13,3
l’arque del nostre Déu a nós, car
1Par 13,9
pendra l’arque e ratenir-le, que
1Par 13,13
de Déu [*]?» 13 E per ço, David
1Par 15,2
2 E adonchs dix David que nengú
1Par 15,13
loch, 13 cor Déu en la primeria
1Par 15,13 entendra envers ell, per ço com nós
1Par 16,21
altra [*]. 21 E Déu en altra pobla
1Par 16,22 meus untats ne ab los meus profetes
1Par 16,30
la terra, e †comogam† lo món qui
1Par 17,4
mon serf: “Diu nostre Senyor: Tu
1Par 17,5
bastiràs casa en què habit, 5 cor
1Par 17,6
que administracen lo meu pobla,
1Par 17,9
-l’he e posaré en si matex, e
1Par 17,9
estremirà més, ne fills de falcia
1Par 17,13
ells seran a mi fills, e le mia mà
1Par 17,20
les tues nobleses. 20 Senyor Déu,
1Par 19,3
·t tramet aconortadors? Sàpies que
1Par 19,5
E David tremès los misatges que
1Par 19,19
ab David e serviren-lo. E puxs
1Par 21,6
hòmens [*]. 6 E Leví e Benyamín
1Par 21,17 mà sobra [*] la casa de mon pare, e
1Par 21,24 24 E dix lo rey David a Eruau: –Axí
1Par 21,24
compraré ab planer argent, car yo
1Par 21,30 era en aquell temps en Banià. 30 E
1Par 22,5
fill Salamó és fadrí e tendra e
1Par 22,13
E esforse’t e conforte’t, e
1Par 23,11
e Sizà lo segon; e Gehús e Barià
1Par 23,17 Asaabuel, e fon cap patró. 17 [*] e
1Par 23,26
en Jerusalem per tostemps 26 E
1Par 24,4
e foren XVI. E dels fills de Ytamar
1Par 24,28
fills de Maalí fon Aleatzar, qui
1Par 26,10
fon Zembrí lur cap, per ço com
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no són entenents). Prol,Expl Inc Ací
no hach fills, sinó filles, e havia un
no destrovir-mi, yo faré açò e açò. E
no hagueren molts infants e tots los
no cresqueren tant com los fills de Judà.
no fo anomenat primer nat. 2 Mas Judà era
no hagué sinó filles. 16 E infantà Maachà,
no circuncisos escarnir-m’hien. E l’
no hu volch fer. E pres Saül le sua espaza
no guardà le paraula de nostre Senyor, per
no requerí nostre Senyor, per què nostre
no·n volch beura, e sacrificà a nostre
no le volch beura. Açò feren los tres
no poch venir. 22 E Banayà, fill de
no hy vench, e mès-lo David sobra son
no·ls tenia: –E per qualque rahó vós
no los ajudà, cor ab consells dels caps
no eren de dos cors ne de dues cares. 34
no la havem raquesta en lo temps de Saül.
no caygués, cor la vadella allenegà e moch
no la racullí ab si en la sua ciutat, e
no s’acostàs a la arque de Déu, sinó los
no·m donà entendra envers ell, per ço com
no·l requerim segons dret. 14 E los
no sofarí que negun hom vos nogués e
no vullau malignar.”» 23 «Cantats a nostre
no·s mou. 31 Alégran-se los cels e
no bastiràs casa en què habit, 5 cor no he
no he habitat en casa del dia ensà que yo
no que·ls digués que·m fecen casa de
no s’estremirà més, ne fills de falcia no
no nodriran d’anganar-lo axí com los
no·s levarà de sobra ell, axí com l’he
no és nengú semblant a tu, ne és altra Déu
no hy són venguts per açò, sinó per aspiar
no li vinguecen davant, cor molt éran
no volgueren ajudar Aram als fills d’
no foren comtats ab ells, e fon asbalaÿt
no en aquest pobla per mortaldat. 18 E l’
no és per mi comprat, mas yo ho compraré
no vull res prestar de ço del teu a nostra
no pogué David anar devant ell per
no sap entendra a bastir la casa de nostre
no·t temes ne hages pahor. 14 Vet que en
no hagueren gayra infants, e feren casa
no hagué més fills. E los fills de Arabies
no [*] als levites al tabernaccla ne
no foren sinó VIII. 5 E partiren-los per
no hach fills. 29 De Sis: los fills de Sis
no era lo primer nat e son pare féu-lo
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1Par 27,23
cascun trip d’Israel. 23 E David
1Par 27,24
fill de Saruià, comensà a contar e
1Par 27,24
de nostre Senyor contra Ysrael e
1Par 28,3
de fer. 3 E Déu ha a mi dit: “Tu
1Par 28,20
fill: –Esforce’t [*] e fes açò,
1Par 28,20
car nostre Senyor Déu és ab tu, e
1Par 29,1
tendre e la obra és de gran, cor
1Par 29,5
Donchs, qual serà aquell que
1Par 29,25 sobra ell honor de regna [*] yamés
1Par 11,5
los habitadors de Gebús a Daviu:
1Par 11,19
a nostre Senyor, 19 e dix:
1Par 16,22
nogués e corregí per los reys: 22
1Par 17,21
aytal com lo teu poble d’Israel?
1Par Prol,50
no ha molt lo libra Del linatge
1Par 25,5
rey ab paraules de Déu per axelsar
1Par 17,19
nobleza per fer a saber les tues
1Par 17,21
lo teu, e per metra lo teu nom en
1Par 17,19
és vengut a plaer, has feta aquesta
1Par 17,9
més, ne fills de falcia no
1Par 1,4
3 Henoch, Matusalem, Làmech, 4
1Par 14,6
e Helisua e Elifale 6 e Noga e
1Par 3,7
6 Jabaet, Elisamà, 7 Elifòlet e
1Par 14,6
5 e Ibear e Helisua e Elifale 6 e
1Par 16,21 pobla no sofarí que negun hom vos
1Par 8,2
lo segon, e Acaylà lo terç, 2 e
1Par 1,19
E foren nats a Éber dos fills, lo
1Par 1,19
temps fon pertida la terra; e lo
1Par 1,29
Lo primer nat de Ismael hach
1Par 1,39 e Geheman e Manaà e Lotan, [*] hach
1Par 1,43
Bele, fill de Ebor, qui havia
1Par 1,46
farí Madian al camp de Moab; e lo
1Par 1,50
Baal-Anan, e regnà [*] Adar; e lo
1Par 1,50
nom de la sua ciutat era Pahí, e lo
1Par 2,1
de Ysrael Jacob, al qual mudà lo
1Par 2,24
E le muller de Esrom, qui havia
1Par 2,26
hach altra muller, qui hach
1Par 2,29
[*]; foren Nadab e Abissur. 29 E lo
1Par 2,29
nom de la muller de Abizur, qui ha
1Par 2,34
e havia un fill egipcià, qui havia
1Par 2,48
altre concupina de Càaff, que hach
1Par 2,50
seu primer nat fon de Efratha e ha
1Par 3,1 nasquéran en Hebron: lo primer hach
1Par 3,15
los de Josies: son primer nat hach
1Par 4,3
Jasrael e Ysumpnà e Jarbàs, e lo
1Par 4,9
dient: –Li infantà ab dolor, haurà
1Par 4,41
aquests qui són escrits per
1Par 6,65
ciutats, qui són apellades per
1Par 7,15
dels huzamitans [*], qui havien
1Par 7,15 [*], qui havien nom Mahaheyà, e lo
1Par 7,16
muller de Matxir, fill e mès-li
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no féu comptar lo trip de Levý de XX anys
no esplagà, cor entratant fo ira de nostre
no puyà lo nombra de les paraules dels
no bastiràs casa en lo meu nom, car hom de
no·t temes ne hages pahor, car nostre
no·t derelinquirà ne·t lexarà entrò que
no és de hom lo palau, car de nostre
no umple vuy le sua mà e aquella estena a
no fo [*] en Ysrael abans que ell. 26 E
–No vingues ací. E pres Daviu la devesa de
–No plàcia a Déu que yo face aquesta cosa,
“No toquets los meus untats ne ab los meus
No ha nenguna gent en la terra que Déu hi
noble de entrepretar, mostrant aquelles
noblesa. E donà Déu a Aman XIIII fills e
nobleses. 20 Senyor Déu, no és nengú
nobleses e en tamor, per gitar gent devant
nobleza per fer a saber les tues nobleses.
nodriran d’anganar-lo axí com los
Noè, Sem, Cam, Jàfet. 5 Los fills de Jàfet
Nófet e Jasia 7 e Elizamà e Beelidà e
Noga e Nàfeg e Jafia 8 e Elizamà e Eludà
Noga e Nófet e Jasia 7 e Elizamà e Beelidà
nogués e corregí per los reys: 22 “No
Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E Beaell
nom de la un fon Fèlech, e·n aquest temps
nom de son germà fon Jacam. 20 E Jacam
nom Nabaot, e l’altra Quedar e Adobael e
nom Ramnà. 40 E los fills de Saban foren
nom abans Dinadab. 44 E morí Bele, e regnà
nom de la sua ciutat era Avir. 47 E morí
nom de la sua ciutat era Pahí, e lo nom de
nom de se muller era Macabel, filla de
nom nostro Senyor Déu Israel. Aquests
nom Abià, enfantà-li Essur, pare de
nom Atharà. Aquesta fo mare de Honam. 27 E
nom de la muller de Abizur, qui ha nom
nom Abial, e infentà-li Aeban e Molid.
nom Saarchaà. 35 E Saran donà-li se
nom Micalí, infentà a ell Zàbet e Tiranó,
nom Subal, pare de Carihacianim, 51 e
nom Emon, lo qual hach de Avinóham le
nom Johatan, lo segon Joatxim, lo terç
nom de l’altra germana fon
nom axí. 10 E cridà Jabés lo Déus de
nom, en lo temps de Hazetxies, rey de
nom axí com dit és. 66 E la sort dels
nom Mahaheyà, e lo nom del segon Salfat,
nom del segon Salfat, lo qual no hagué
nom Fares; e lo nom de son germà Sares, e
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1Par 7,16
fill e mès-li nom Fares; e lo
1Par 7,23
muller, e consabé [*], e mès-li
1Par 7,24
ab son alberch, 24 e se filla hach
1Par 8,29
muller del senyor de Gabaon havia
1Par 8,30 Gabaon havia nom Macacaon, 30 e lo
1Par 8,38
38 E Asael hach VI fills qui havien
1Par 9,35
[*] era apellat Jaheyl, e lo
1Par 9,35
Jaheyl, e lo nom de sa muller havia
1Par 9,36
36 e son fill lo primer nat hach
1Par 9,44
Assael hagué VI fills, qui hagueren
1Par 11,24
Benayà, fill de Joyadà; ell havia
1Par 12,31
qui foren asenyalats cascú per son
1Par 13,6
l’arque de nostre Senyor [*] en lo
1Par 14,4
fills e filles, 4 los quals havían
1Par 16,8
nostre Senyor, e apellats lo seu
1Par 16,10
les sues maravellas. 10 E loats lo
1Par 16,29
a nostre Senyor la glòria del seu
1Par 16,35
-nos de les gents, per loar lo
1Par 16,41
triats, qui eren asenyalats per lur
1Par 17,21
rembra lo teu, e per metra lo teu
1Par 17,24
24 E sia cregut e crescut lo teu
1Par 19,1
e regnà son fill, lo qual havia
1Par 21,19
la paraula de Gad, la qual dix per
1Par 22,5
bastir la casa de nostre Senyor en
1Par 22,9
entorn d’ell, cor Salamó haurà
1Par 22,10
dies. 10 Ell bastirà casa al meu
1Par 22,19
en la casa qui serà bastida en lo
1Par 28,3
dit: “Tu no bastiràs casa en lo meu
1Par 29,13 nostre, nos confesam a tu e loam lo
1Par 29,16
lur cor a bastir aquesta casa en lo
1Par 29,20
la gent: –Beneÿt sia tostemps lo
1Par 16,19
19 Que dabans éreu de poch
1Par 22,3
Daviu, e aparellà molt aram sens
1Par 22,4
e sens pes, 4 e fusts de sedra sens
1Par 22,14
e aram e ferra, sens pes e sens
1Par 22,16
d’argent e aur e aram e ferra sens
1Par 23,3 hom de XXX anys ensús, e foren per
1Par 23,24
cap patrons de lurs nombres per
1Par 23,27
les paraules de David, lo derrer
1Par 23,31
mesos e de les solemnitats, per
1Par 24,3
e dels fills de Ytamar, fon lur
1Par 24,19
e la XXIII a Macies. 19 Açò és lo
1Par 25,1
tabals e ab sembes e ab veus. Lur
1Par 25,7
Senyor Déu [*]. 7 E foren lur
1Par 27,1
rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 E lo
1Par 27,24
Senyor contra Ysrael e no puyà lo
1Par 7,40
de host e batalla. E eren per
1Par 12,23
host de Déu. 23 E aquests són los
1Par 23,24
de lurs pares, cap patrons de lurs
1Par 5,24
e Jadiel, qui foren [*] hòmens de
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nom de son germà Sares, e los fills de
nom Baharià, cor ab mal era ab son
nom Halazaraalanzar, le qual bastí
nom Macacaon, 30 e lo nom de son primer
nom de son primer nat era Abdon, e l’
nom axí: Miraquem e Bruqú e Ismael e
nom de sa muller havia nom Maachà, 36 e
nom Maachà, 36 e son fill lo primer nat
nom Abdon, [*] e l’altre, Sis, e l’
nom axí: Azasiran e Burtú e Ysmael e
nom del terç vasal. 25E ell era dels XXX
nom que vinguecen en ajuda de David per
nom de Déu, qui era apellat. 7 E
nom axí: Sannà e Sabal e Vetan e Salamó 5
nom e fets a saber a les gents les sues
nom de la sua santadat, e alegrats-vos e
nom, portats presents e venits als seus
nom de la tua santadat e per loar tu en la
nom, e per loar a nostra Senyor, car
nom en nobleses e en tamor, per gitar gent
nom enpertostemps dient: “Nostro Senyor
nom Anum [*]. 2 E dix David: –Faré
nom de Déu. 20 E regirà’s Aruau e viu l’
nom e en l’orda de Déu en totes les
nom. Pau e repòs donaré a tot Ysrael en
nom, ell me serà fill e yo li saré pare, e
nom de Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E David
nom, car hom de batalla ést e sanch has
nom de la tua laor. 14 E com qui som yo ni
nom de la tua santadat, de la tua mà, teu
nom de nostre Senyor Déu. E banahíran tota
nombra e ten pochs que paríets palagrins,
nombra e sens pes, 4 e fusts de sedra sens
nombra, cor los tirienchs e sidonienchs
nombra, e fusta e pedra t’he aparallada,
nombra. Leva e fes, e sia nostre Senyor ab
nombra XXXVII M ª. 4 E havien d’equests
nombra de noms, faent la obra del servey
nombra dels fills de Leví: de homa de XX
nombra axí com era en custuma sovent
nombra en lo servey. 4 Mas foren atrobats
nombra per lur ofici per vanir en la casa
nombra, dels hòmens de obra segons lur
nombra ab lurs germans qui sabien de cant
nombra dels fills de Ysrael per lurs caps
nombra de les paraules dels dies com féu
nombre XXVI M ª hòmens. 8,Tit Capítol VIII
nombres dels capdals hòmens garnits [*]
nombres per nombra de noms, faent la obra
nomenada, caps de les cases de lur pare.
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Par Prol,4
escarn de ci matex, car per sengles
1Par Prol,87
†nosaltres† e los boscatges dels
1Par 4,38
38 Aquests són los qui vénen per
1Par 6,17 e Caat e Merarí. 17 Aquests són los
1Par 23,24
de lurs nombres per nombra de
1Par 4,24
24 E los fills de Simeon foren
1Par 21,5
en Jerusalem, 5 e donà a David lo
1Par 8,4
Edat e Guetà, Abiüd, 4 e Habirua e
1Par 16,35
misericòrdia. 35 E digats: “Salva1Par 16,35
de la nostra salvació e ajusta1Par 16,35
salvació e ajusta-nos e estorç1Par 19,13
ajudaré. 13 E sforce’t e sforcem1Par 29,13
a tots. 13 Ara, Senyor Déu nostre,
1Par 11,1 en Hebron, dient a Daviu: –Vet que
1Par 13,2
E, com ells seran ajustats a
1Par 13,3
l’arque del nostre Déu a
1Par 15,13
entendra envers ell, per ço com
1Par Prol,86
per ço és fet que les històries
1Par Prol,12
e la traslació entiga e germana
1Par Prol,13
e forsada, tu cuydes que sia
1Par 15,3
Jerusalem per fer puyar l’arque de
1Par 16,35
35 E digats: “Salva-nos Déu de la
1Par 16,41
per lur nom, e per loar a
1Par 17,2
–Fes tot ço que has en ton cor, car
1Par 21,10
a David, e digues a ell açò: “Diu
1Par 21,16
David sos ulls e viu l’àngel de
1Par 21,24
no vull res prestar de ço del teu a
1Par 21,26
d’aur. 26 E bastí aquí altar a
1Par 22,18
los habitadors de la terra devant
1Par 22,19
vanir l’archa de la amistança de
1Par 28,13
e de tots los serveys de la casa de
1Par Prol,9
justa cosa era que fos afermat e
1Par 6,15
aquest anà en cativatge com
1Par 6,31
David féu star sobre [*] la casa de
1Par 6,32
entrò que Salamó bastí le casa de
1Par 9,20
fon senyor sobra ells entigament, e
1Par 10,13
per se colpa, cor ell peccà contra
1Par 10,13
Senyor, no guardà le paraula de
1Par 10,14
consell a fatilera, 14 e no requerí
1Par 10,14 e no requerí nostre Senyor, per què
1Par 11,2
entrar e axir Ysrael devant ell. E
1Par 11,3 covinensa ab Daviu en Hebron devant
1Par 11,3
d’Israel, segons le paraula de
1Par 11,9
9 On més anave, crexia en valor, e
1Par 11,10
fer-lo regnar, axí com havia dit
1Par 11,14
fugí dels filisteus; 14 [*] e salvà
1Par 11,18
no·n volch beura, e sacrificà a
1Par 12,18
ab tu e pau sia ab tos valadós, car
1Par 12,23
de Saül a ell, segons le paraula de
1Par 13,3
a nós, 3 ratornarem l’arque del
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noms e per sengles punts de paraules les
noms, qui són confusos per lo vici dels
noms mayorals en los linatges e en le casa
noms dels fills de Gerson: Lilum e Semeý.
noms, faent la obra del servey de la casa
Nomus e Jamini e Gerip e Gera e Saül. 25 E
nonbra del pobla. E foren tots los hòmens
Norman e Choha 5 e Gerà e Fussem e Enchan.
nos Déu de la nostra salvació e ajustanos e estorç-nos de les gents, per loar
nos de les gents, per loar lo nom de la
nos per nostro poble e per les ciutats del
nos confesam a tu e loam lo nom de la tua
nós som tos ossos e te carn matexa, 2 [*]
nós, 3 ratornarem l’arque del nostre Déu
nós, car no la havem raquesta en lo temps
nós no·l requerim segons dret. 14 E los
†nosaltres† e los boscatges dels noms, qui
nostra sia corrumpuda e forsada, tu cuydes
nostra voluntat e de molts és jutyat, què
nostra Senyor en lo loch que li havia
nostra salvació e ajusta-nos e estorçnostra Senyor, car tostemps és la sua
nostra Senyor és ab tu. 3 E en aquella nit
nostra Senyor que prengues qualcosa tu
nostra Senyor estant entre la terra e lo
nostra Senyor e que·ls holocausts focen
nostra Senyor e puyà aquí holacausts e
nostra Senyor e devant lo seu pobla. 19
nostra Senyor e la vaxella del santuari de
nostra Senyor e de tota la vaxella de la
nostre scilenci aprovàs. Cor, segons les
nostre Senyor cativà Jerusalem e Judà en
nostre Senyor, quant se posave l’arque de
nostre Senyor en Jerusalem, e adonchs
nostre Senyor era ab ell. 21 E Zaries,
nostre Senyor, no guardà le paraula de
nostre Senyor, per ço com demanà consell a
nostre Senyor, per què nostre Senyor lo
nostre Senyor lo ocís, e girà lo regna a
nostre Senyor, ton Déu, te dix: “Tu seràs
nostre Senyor e untaren-lo rey sobra d’
nostre Senyor, per mà de Samuel. 4 E anà
nostre Senyor Déu de Sabaot era ab ell. 10
nostre Senyor Déu sobra Ysrael. 11 [*] E
nostre Senyor de gran salvació lo poble d’
nostre Senyor, 19 e dix: –No plàcia a Déu
nostre Senyor te ajuda, ton Déu. E David
nostre Senyor. 24 Dels fills de Judà,
nostre Déu a nós, car no la havem raquesta
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1Par 13,5
de Emach, per fer vanir l’arque de nostre Senyor de Cariaciarim. 6 E puyà
1Par 13,6
és en Judea, per levar l’arque de nostre Senyor [*] en lo nom de Déu, qui
1Par 13,8
David e tot Ysrael juguaven devant nostre Senyor ab gran poder e ab cants e
1Par 13,10
e moch-se. 10 Per açò le ira de nostre Senyor vench contra Asaà e matà1Par 13,11
Déu. 11 E fou irat David, com nostre Senyor havia mort Asaà, e apellà
1Par 13,14
[*] 14 [*] per tres mesos, e benaý nostre Senyor la casa de Obedebedom, e tot
1Par 14,2
le casa. 2 E David conech que nostre Senyor l’havia endressat a esser
1Par 14,10
10 E David demanà de consell a nostre Senyor, dient: –Si yo pug contre
1Par 14,10
-los-has en mes mans? E dix-li nostre Senyor: –Puge, que yo·ls te daré
1Par 14,11
farí-los. E dix: –Esportellat ha nostre Senyor mos anemichs en le mia mà
1Par 14,16 E féu David axí com li havia manat nostre Senyor, e farí la host dels
1Par 14,17
fama de David per totes terres, e nostre Senyor donà la sua por per totes
1Par 15,1
Capítol XV 1 E David féu casa a nostre Senyor en le sua ciutat, e bastí
1Par 15,2
sinó los levitans, cor ells alegí nostre Senyor que aportacen la arqua e que
1Par 15,12
germans, e puyats l’arque de nostre Senyor Déu de Ysrael allà [*] he
1Par 15,15
Moysès, segons lo manament de nostre Senyor, en lurs espatlles ab
1Par 15,25
puyar l’archa de la covinensa de nostre Senyor Déu [*]. 26 [*] e
1Par 15,28
aportava l’archa del testament de nostre Senyor ab jubilació, faent-ho oir
1Par 15,29
[*]. 29 E com l’archa [*] de nostre senyor fou venguda entrò a le
1Par 16,1
XVI 1 E portaren l’archa de nostre Senyor e feren-le estar dins lo
1Par 16,4
levitans per remembrar [*] nostre Senyor. 5 E Asap era lur cap, e
1Par 16,6
devant de la covinensa de nostre Senyor. 7 E aquell dia matex donà
1Par 16,7
donà David als capellans per loar nostre Senyor a cantar per mà de Asap e de
1Par 16,8
aquests salms dient: 8 «Confessats nostre Senyor, e apellats lo seu nom e
1Par 16,10
los pobles, lo cor dels obtants en nostre Senyor. 11 Requerits nostre Senyor
1Par 16,11
en nostre Senyor. 11 Requerits nostre Senyor e sa virtut, e quarits la
1Par 16,14
de Jacob, sos elets. 14 Ell és nostre Senyor e nostro Déu, per tota la
1Par 16,23 no vullau malignar.”» 23 «Cantats a nostre Senyor tota le terra, recomptats de
1Par 16,25 les sues maravellas, 25 cor gran és nostre Senyor, e molt loat, e molt
1Par 16,26
los déus 26 de les [*] ídoles, e nostre Senyor ha fets los cels. 27 Glòria
1Par 16,28
és lo seu loch. 28 Donats glòria a nostre Senyor, linatge de pobles, donats a
1Par 16,28 Senyor, linatge de pobles, donats a nostre Senyor glòria e honor, 29 donats a
1Par 16,29 Senyor glòria e honor, 29 donats a nostre Senyor la glòria del seu nom,
1Par 16,31
la terra e diguen [*] les gents que nostre Senyor ha regnat. 32 Brugesca la
1Par 16,33
los arbres [*] per la faç de nostre Senyor, cor és vengut per jutyar la
1Par 16,34
jutyar la terra.» 34 «Confessats a nostre Senyor, cor és bo e enpertostemps
1Par 16,36
loar tu en la tua laor. 36 Benaÿts nostre Senyor Déu d’Israel del segla dels
1Par 16,36 tot lo poble «Amén, amén, e laor a nostre Senyor». 37 E com ell hach açò dit,
1Par 16,37
avant l’archa del testament de nostre Senyor, e lexà aquella a Asap e sos
1Par 16,39
ordonats, devant lo tabernaccla de nostre Senyor en l’altar qui era da
1Par 16,40
40 per santificar holocaust a nostre Senyor sobra l’altar de l’
1Par 16,40
[*], axí com és scrit en la ley de nostre Senyor, la qual manà a Ysrael. 41
1Par 17,1
casa coberta de sedra e l’archa de nostre Senyor està desots cortines. 2 E
1Par 17,3
E en aquella nit fon la paraula de nostre Senyor en Athan profeta dient: 4
1Par 17,4 –Vé e digues a David mon serf: “Diu nostre Senyor: Tu no bastiràs casa en què
1Par 17,7
’n basticen.” 7 E per açò [*]: “Diu nostre Senyor Déu de Sabaot: ‘Yo t’he
1Par 17,10
·t denunciu que casa bastirà [*] nostre Senyor. 11 E serà com seran
1Par 17,16
16 E vench David e estech davant nostre Senyor, e dix: –Qui som yo, Senyor,
1Par 18,6
a David e donà-li tribut. E salvà nostre Senyor Déu a David en tot loch on
1Par 18,11
vaxella e santificà aquella a nostre Senyor ab l’argent e ab l’aur que
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1Par 18,13
e fo Edom serf de David. E salvà
1Par 19,13
nostro poble e per les ciutats del
1Par 19,13
e per les ciutats del nostre Déu, e
1Par 21,3
O, senyor rey, tots som serfs de
1Par 21,7
E fo açò mal en l’esguordament de
1Par 21,9
car molt he follayat. 9 E parlà
1Par 21,12
a glay o tres dies lo glay de
1Par 21,12
la terra per l’àngel percusient de
1Par 21,13 Molt més am caura yo en les mans de
1Par 21,14 mà de l’homa. 14 E, adonchs, donà
1Par 21,15
aquell [*]. [*] E l’àngel de
1Par 21,17
sobra la faç. 17 E dix David a
1Par 21,18
per mortaldat. 18 E l’àngel de
1Par 21,18 –Digues a David que endrés altar a
1Par 21,22
lo loch de la era e bastiré altar a
1Par 21,26
e sacreficis pasificables. E apellà
1Par 21,28 son foura. 28 E com viu David que
1Par 21,29
aquí, 29 car lo tabernaccla de
1Par 22,1 dix David: –Açò serà le casa de Déu
1Par 22,2
pedres del tall a bastir la casa de
1Par 22,5
no sap entendra a bastir la casa de
1Par 22,6
e manà-li que bastís la casa de
1Par 22,8
–[*] 8 E fou sobre mi la paraula de
1Par 22,11
abundant e bastiràs la casa de
1Par 22,11
ton Déu, axí com ha perlat per tu
1Par 22,12
tu nostre Senyor Déu. 12 E don-te
1Par 22,12
sobra Ysrael e que guarts le lig de
1Par 22,13 sirmònies e los judicis que comanà
1Par 22,16
sens nombra. Leva e fes, e sia
1Par 22,18 dient: 18 –Veus que vertaderament
1Par 22,19
donats lo vostro cor a damanar a
1Par 22,19
e levats e bastits lo santuari de
1Par 23,13 e sos infants per a perfumar devant
1Par 23,25 Cor David dix: –Raposarà segons dix
1Par 23,30
matí e cascun vespra a orar [*]
1Par 23,31 Déu, 31 e de tots los holocausts de
1Par 23,31 com era en custuma sovent devant
1Par 24,19
lur pare, axí com li havia manat
1Par 25,3
ab òrguens per loar e banayr
1Par 25,6
òrguens en lo servey de la casa de
1Par 25,7
qui sabien de cant per cantar a
1Par 26,30
devers ponent, a tota obra de
1Par 26,32 mig de Manassè, en totes coses de
1Par 27,24
no esplagà, cor entratant fo ira de
1Par 28,2
cor a la archa de la covinensa de
1Par 28,2 Senyor Déu e a scambell del peu de
1Par 28,4
ést e sanch has escampada.” 4 »E
1Par 28,8
Ysrael e de tota la congregació de
1Par 28,9
cor tots los coratges enserca
1Par 28,10
t’ha per tostemps. 10 Vet que are
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nostre Senyor Déu a David en tot loch on
nostre Déu, e nostre Senyor face ço que li
nostre Senyor face ço que li plàcia. 14 E
nostre Senyor, per què raquerràs tu, mon
nostre Senyor Déu, e farí Ysrael. 8 E dix
nostre Senyor a Gaddi, profeta de David,
nostre Senyor per mortaldat de la terra
nostre Senyor en lo termanat de Israel.
nostre Senyor, cor moltes són les sues
nostre Senyor mortaldat en Ysrael e
nostre Senyor estech en la era de Geruau
nostre Senyor: –Yo som aquell qui maní
nostre Senyor dix a Gaddi: –Digues a David
nostre Senyor en la era de Geruau gebuzeu.
nostre Senyor, per lo planer argent lo’m
nostre Senyor e respòs ab foch qui davellà
nostre Senyor li havia respost en la era
nostre Senyor, que Moysès havia fet en lo
nostre Senyor, e açò sia altar de l’
nostre Senyor. 3 E ferres per fer moltes
nostre Senyor en nom e en l’orda de Déu
nostre Senyor Déu d’Israel. 7 [*] –[*] 8
nostre Senyor, dient “Molta sanch has
nostre Senyor ton Déu, axí com ha perlat
nostre Senyor Déu. 12 E don-te nostre
nostre Senyor seny e discreció en regir
nostre Senyor ton Déu. 13 E adonchs seràs
nostre Senyor a Moysès sobra Ysrael. E
nostre Senyor ab tu. 17 E manà David a
nostre Senyor és ab vós, reposats-vos de
nostre Senyor Déu vostra, e levats e
nostre Senyor Déu, per ço que fassats
nostre Senyor [*]. 14 E Moysès, l’hom de
nostre Senyor al seu pobla e posarà en
nostre Senyor Déu, 31 e de tots los
nostre Senyor, los disaptes e en los caps
nostre Senyor. 32 E guordaven lo ofici del
nostre Senyor Déu d’Israel. 20 E los
nostre Senyor. 4 E los fills de Aman foren
nostre Senyor Déu [*]. 7 E foren lur
nostre Senyor CC L e XXXVIII. 8 E gitaren
nostre Senyor e a servey del rey. 31 E de
nostre Senyor e·n la casa del rey. 27,Tit
nostre Senyor contra Ysrael e no puyà lo
nostre Senyor Déu e a scambell del peu de
nostre Senyor. Ja hu he yo aparellat de
nostre Senyor Déu d’Israel ha elet a mi
nostre Senyor e·n [*] vos dich, que
nostre Senyor e tota consiència en totes
nostre Senyor t’ha alagit que tu li
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1Par 28,12
ab ell del palau de la casa de
1Par 28,12
tot entorn dels tresors de [*]
1Par 28,13
e de tota la vaxella de la casa de
1Par 28,18
sobra l’archa del testament de
1Par 28,19
ço li donà per escrit de part de
1Par 28,20
no·t temes ne hages pahor, car
1Par 29,1
–Salamó, mon fill, és u que
1Par 29,1
cor no és de hom lo palau, car de
1Par 29,2
meu poder he aparellat a la casa de
1Par 29,5
vuy le sua mà e aquella estena a
1Par 29,9 vodat, car ab compliment donaren a
1Par 29,10
10 E adonchs lo rey David benahí
1Par 29,13 axalzar a tots. 13 Ara, Senyor Déu
1Par 29,20
–Beneÿt sia tostemps lo nom de
1Par 29,20
E banahíran tota la univercitat
1Par 29,20
e enclinaren-se e soplicaren
1Par 29,21
e al rey. 21 E sacrificaren a
1Par 29,22
22 E menyaren e bagueren devant
1Par 29,23
23 E sigué Salamó sobra lo siti de
1Par 29,25
del rey David [*] a Salamó. 25 E
1Par 21,3
car saber-lo vull. 3 E dix Joab:
1Par 17,20
tu, tot axí com havem oït en les
1Par Prol,68 dupte. Donchs tornem als jueus, on
1Par 2,1
Ysrael Jacob, al qual mudà lo nom
1Par 6,31
Senyor, quant se posave l’arque de
1Par 13,2
la universitat de Ysrael: –Si a
1Par 14,14 en la vall. 14 E David demanà [*] a
1Par 15,14
per ço que puyacen l’arque de
1Par 16,14
elets. 14 Ell és nostre Senyor e
1Par 16,29
e venits als seus palaus, adorats
1Par 19,13
13 E sforce’t e sforcem-nos per
1Par 21,8
Déu, e farí Ysrael. 8 E dix David a
1Par 21,27
cel e cremà l’holocaust. 27 E dix
1Par 22,11
11 Donchs ara, mon fill, sia
1Par 22,14
que en ma pobretat he aparellat a
1Par 27,23 trip de Levý de XX anys amunt, cor
1Par 29,10
sies tu, Senyor, Déu d’Israel,
1Par 29,16 la terra sens esparansa. 16 Senyor,
1Par Prol,59
los LXX entrepatredors [*]?
1Par 17,24
lo teu nom enpertostemps dient:
1Par 12,19
lo’n feren tornar dient: –Ab los
1Par 13,2
par bo, trematam e enviem per
1Par 29,15
som devant tu e axellats axí com
1Par 29,15
pares; e a forma de ombra són
1Par 29,18 de Abraam e de Ysach e de Ysrael,
1Par 9,16
de Alcanà, qui estava al corral de
1Par 18,16
éran capallans. E Sanasarà era
1Par 15,24
la archa. 24 E Abanias e Josafat e
1Par Prol,8
e havien confirmade le fe de la
1Par Prol,15
què sia vera cose, o que sia feta
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nostre Senyor e de totes les cubertas e
nostre Senyor e dels santuaris. 13 E de
nostre Senyor, 14 de cascun ofici d’or a
nostre Senyor. 19 Tot ço li donà per
nostre Senyor. E dix David: «Tot açò m’és
nostre Senyor Déu és ab tu, e no·t
nostre Senyor ha alet, ell és fadrí tendre
nostre Senyor Déu és. 2 E yo ab tot lo meu
nostre Senyor Déu or a les eynes de or e
nostre Senyor? 6 Donchs, vodàran los [*]
nostre Senyor; e [*] David se alagrà de
nostre Senyor devant tota la multitud e
nostre, nos confesam a tu e loam lo nom de
nostre Senyor Déu. E banahíran tota la
nostre Senyor, Déu de lurs pares, e
nostre Senyor e al rey. 21 E sacrificaren
nostre Senyor l’endemà aprés aquell dia M
nostre Senyor en aquell dia ab gran
nostre Senyor per rey en loch de David,
nostre Senyor levà en alt Salamó a vista
–Nostre Senyor Déu anadirà a son pobla
nostres orelles. 21 E qui és aytal com lo
nostro Senyor parlà e los dexebles ne
nostro Senyor Déu Israel. Aquests foren
nostro Senyor; 32 e servien le tende del
nostro Senyor plau ni a vosaltres par bo,
nostro Senyor, e Déu dix-li: –Puge
nostro Senyor Déu d’Israel, 15 e
nostro Déu, per tota la terra són los seus
nostro Senyor en lo palau de la sua
nostro poble e per les ciutats del nostre
nostro Senyor Déu: –Molt he peccat, com he
nostro Senyor a l’àngel: –Torna lo teu
nostro Senyor ab tu, e saràs abundant e
nostro Senyor C M ª quintàs d’or e tres M
nostro Senyor dix de créxer Ysrael axí com
nostro [*] en tostemps e enpertostemps. 11
nostro Déu, tota aquesta multitud qui han
Nostro Senyor Déu [*], fahador de l’un e
“Nostro Senyor Déu Sabaot, Déu és stat d’
nostros caps vendrà en gràcia de son
nostros germans qui són romasos per totes
nostros pares; e a forma de ombra són
nostros dies en la terra sens esparansa.
nostros pares, guordaren açò a la tua
Notafacents. 17 E los portés eren Salum e
notari. 17 E Benaÿas, fill de Joyadà, era
Notavael e Massay e Zacaries [*] e
novella esgleya, justa cosa era que fos
novella cosa sobra vella per escarnir los
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1Par Prol,45
mia traslació sia treta e bestida
1Par 13,7
l’arque de Déu sobra una vadella
1Par 10,9
-ne tota lur terra entorn per fer
1Par 6,51
fill, e Besua, fill de aquell; 51 e
1Par 1,29
e l’altra Quedar e Adobael e
1Par Prol,14 molts és jutyat, què sia vera cose,
1Par 10,4
a son escuder: –Trau ton coltell
1Par 12,17
si eren ab ell d’un cor ensemps,
1Par 21,12
coses [*].” 11 [*] 12 –[*] “[*]
1Par 21,12 [*] 12 –[*] “[*] o tres anys de fam
1Par 21,12 ·t perseguéscan tos anamichs a glay
1Par 21,3
anadirà a son pobla aytals C tants.
1Par 12,9
9 E Ésser era lur cap primer e
1Par 29,23
son para, ab molta benanansa, e
1Par 13,13
e féu-le pozar en la casa de
1Par 13,14
e benaý nostre Senyor la casa de
1Par 15,24
l’archa de Déu ab trompes, e
1Par 16,38
dia, cascú segons son esser. 38 E
1Par 15,18 e Macthazias e Elifeu e Machamos e
1Par 15,21 21 E Mathaties e Elifeu e Macamas e
1Par 7,3
e los de Jazaraÿas foren Micael e
1Par 4,36
de Sirayhà, fill de Asiel, 36 e
1Par 2,12
Salmon [*], 12 Baors engendrà
1Par 2,12 Salmon [*], 12 Baors engendrà Obet,
1Par 11,46
Alnàal, e Simà mohabita e Alial e
1Par 26,4
Elehonay lo VII. 4 E los fills de
Par Prol,13
contengudes e són lexades e
1Par 6,49
l’altar del perfum en tota le
1Par 9,13
vasals de host e en lo servey de la
1Par 9,19
coraytans eren sobra lo servey de
1Par 9,31
[*] ab lealtat que fos sobra le
1Par 23,24
per nombra de noms, faent la
1Par 23,28
de tota la sagrestia en la
1Par 25,1 ab veus. Lur nombra, dels hòmens de
1Par 26,29
e de Naamies e de sos fills, a la
1Par 26,30
ultra Jordà, devers ponent, a tota
1Par 27,26
26 E sobra los fahadors de la
1Par 28,20
entrò que hages complida tota la
1Par 28,21
ofici de la casa. E [*] en tota l’
1Par 29,1
ha alet, ell és fadrí tendre e la
1Par 29,5
e aquellas d’argent per fer tota
1Par 29,6
dels sentanars e los prínceps de la
1Par 22,15 en tu són molts mestres sabents de
1Par 22,15
e picapedrés e hòmens savis en
1Par 16,8
e fets a saber a les gents les sues
1Par 28,19
fet a saber ab tota la forma de les
1Par 9,27
e tanien les claus fins al matí e
1Par Prol,39
són axelsades sens actor,
1Par 22,3
3 E ferres per fer moltes claus a
1Par 22,5
E aparallà David de ço que havia
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novella, le qual he treta de la traslació
novella de la casa de Benadab, on era Asaà
novelles a lurs ýdoles e a lur poble. 10 E
Nu, de aquell, e Buquí, de aquell, e
Nubsam 30 e Missà e Dupmà e Massaà e Edab
o que sia feta novella cosa sobra vella
o te spaze e trespace’n lo meu cors, cor
o si eren venguts per trayr-lo ne liurar
o tres anys de fam o tres mesos que·t
o tres mesos que·t perseguéscan tos
o tres dies lo glay de nostre Senyor per
O, senyor rey, tots som serfs de nostre
Obadià lo segon e Eliab lo terç 10 e
obaý e banaý a ell tot Ysrael. 24 E tots
Obedebedom [*] 14 [*] per tres mesos, e
Obedebedom, e tot ço que hy havia. 14,Tit
Obedebedom e Jayà eren capellans porters
Obedebedom [*], fill de Judicium, [*] era
Obededom e Johel. Aquests tots eren
Obededom e Jael e Azaries cantaven ab
Obedià e Joel e Ysaÿes, e foren quatra
Obenay e Jahacabà e Asohaÿes e Saÿas e
Obet, Obet engendrà Jessè. 13 E Jessè
Obet engendrà Jessè. 13 E Jessè engendrà
Obet e Jahaziel lo Mosbaythà. 12,Tit
Obetedeedom: fon Samaÿas son primer nat, e
oblidades, en aquest libre se contenen en
obra del sant dels sants del santuari e a
obra de la casa de Déu. 14 E dels levitans
obra gordant †los presents† [*]. 20 E
obra dels crespells. 32 E dels fills de
obra del servey de la casa de Déu de XX
obra del servey de la casa de Déu; 29 e
obra segons lur ofici: 2 Los fills de Asaf
obra defora sobra Ysrael, e los vagués e
obra de nostre Senyor e a servey del rey.
obra de fora e de lauró [*], 27 e sobra
obra del servey de Déu. 21 E vet les
obra molt hom sert e savi per fer totes
obra és de gran, cor no és de hom lo
obra per mà de mestres. Donchs, qual serà
obra del rey 7 que [*] a la [*] casa de
obrar fusta e picapedrés e hòmens savis en
obrar, 16 d’argent e aur e aram e ferra
obres. 9 Cantats al Senyor e salmayats e
obres.» 20 E dix David a Salamó, son fill:
obrien e tanquaven. 28 E tanien totes les
obriren sengles ceŀles, e açò·s lig en
obs de les portes dels portals e de les
obs son fill gran multitud abans que
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1Par 28,16
[*]. 16 E donà-li or a pes a
1Par 16,10
-se los pobles, lo cor dels
1Par 10,14
Senyor, per què nostre Senyor lo
1Par 15,21 e Azaries cantaven ab òrguens en la
1Par 6,32
axí com éran acustumats en lur
1Par 23,32
nostre Senyor. 32 E guordaven lo
1Par 23,32
tabernaccla del testament [*] e l’
1Par 24,19 Macies. 19 Açò és lo nombra per lur
1Par 25,1
David los prínceps de la host l’
1Par 25,1
dels hòmens de obra segons lur
1Par 28,14 casa de nostre Senyor, 14 de cascun
1Par 28,14
a pes e d’argent a pes de cascun
1Par 28,21
preveres e dels levitans, a tot l’
1Par 27,1
qui servien lo rey en diversos
1Par 29,4
ço és, tres mília quintars d’or de
1Par 28,2
ajustats, levà’s en peus e dix:
1Par 15,28
Senyor ab jubilació, faent-ho
1Par 16,42 ells trompes e sembes per fer son a
1Par Prol,53
lo qual ull no ha vist ne orella
1Par 14,8
e Elfàlet. 8 E, com hagueren
1Par 17,20
Déu sinó tu, tot axí com havem
1Par 9,29
e sobra le sèmola e lo vi e l’
1Par 12,40
de farina e panses e figues e vi e
1Par 27,28
Sabdí lo sofonita. 28 E sobra los
1Par 1,36
fills de Elifans foren Teniman e
1Par 29,15 axí com nostros pares; e a forma de
1Par Prol,51
aquelles coses de l’Avengeli, là
1Par Prol,66
[*]. En aquell loch [*] escrit
1Par Prol,68 en dupte. Donchs tornem als jueus,
1Par 13,7
novella de la casa de Benadab,
1Par 18,6
Senyor Déu a David en tot loch
1Par 18,8
e Macur, ciutats de Adoràtzer,
1Par 18,13
Senyor Déu a David en tot loch
1Par 11,9
relíquies de la ciutat de Daviu. 9
1Par 1,40
Haylan e Nanat e Ebel e Safí e
1Par 11,12
aprés ell era Alatzar, fill de son
1Par 11,26
de Joab, e Alcanan, fill de son
1Par 27,30 Edelay. 30 E sobra los camells era
1Par 18,7
on anà. 7 E pres les vergues d’
1Par 20,2
e trobà que pesava un quintar d’
1Par 22,14
a nostro Senyor C M ª quintàs d’
1Par 28,14
Senyor, 14 de cascun ofici d’
1Par 28,16
de ses cresolas [*]. 16 E donà-li
1Par 28,17
e les candeles e los bacins [*] d’
1Par 28,18
bací, 18 e a l’altar de perfum
1Par 28,18 pes e la forma [*] dels xerobins de
1Par 29,2
a la casa de nostre Senyor Déu
1Par 29,2 nostre Senyor Déu or a les eynes de
1Par 29,3
de Déu, cor encara he tresor de
1Par 29,4
4 ço és, tres mília quintars d’
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obs de la taula [*] d’argent, 17 e les
obtants en nostre Senyor. 11 Requerits
ocís, e girà lo regna a Daviu, fill de
octava per sobrapuyar. 22 E Cananies,
ofici. 33 E aquests e aquells qui estaven
ofici del tabernaccla del testament [*] e
ofici dels fills de Aron, lurs germans, e
ofici per vanir en la casa de Déu, axí com
ofici de [*] Asap e Aman e de Getidum, qui
ofici: 2 Los fills de Asaf foren Jacur e
ofici d’or a pes e d’argent a pes de
ofici, 15 e lo pes del canalobra [*] e de
ofici de la casa. E [*] en tota l’obra
oficis, los quals entraven e axien de mes
Ofir e VII mília quintars d’argent
–Oiats, mos germans e mon poble, yo havia
oir ab [*] tabals e ab òrguens [*]. 29 E
oir e altres esturments per a cantar a
oït, ne és puyat en cor de home, aquelles
oït los filisteus que David era untat rey
oït en les nostres orelles. 21 E qui és
oli e l’encens e les spècies e pimentes.
oli e bous e moltons en gran multitut, car
olivers e sobra los ullastres qui eren en
Omar e Saffí e Gehecam e Quehenam e Temmià
ombra són nostros dies en la terra sens
on diu [*]: «E veuran aquell [*] lo qual
on diu que los LXX enterpatredors no han e
on nostro Senyor parlà e los dexebles ne
on era Asaà e Achià, qui manaren le
on anà. 7 E pres les vergues d’or que
on havia aram [*]. 9 E oý Tecuni, rey de
on anà. 14 E regnà sobra tot Ysrael, e féu
On més anave, crexia en valor, e nostre
Onam. E los fills de Sibeon foren Ayà e
oncla lo Horayta; aquest era dels tres
oncla, de Belom, 27 Semot arrorita e [*]
Onil lo esmalaÿta. E sobra les someras era
or que havien los serfs de Adoràtzer e
or e havia-hy pedres prasioses, e fon
or e tres M ª quintars d’argent e aram e
or a pes e d’argent a pes de cascun
or a pes a obs de la taula [*] d’argent,
or [*] a pes de cascun bací, e dels bacins
or esmerat a pes e la forma [*] dels
or e de lurs ales com s’estenien sobra l’
or a les eynes de or e argent a les eynas
or e argent a les eynas d’argent e aram a
or e d’argent que donaré a la casa del
or de Ofir e VII mília quintars d’argent
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1Par 29,4
parets de les cases de launes d’
1Par 23,30 astar cascun matí e cascun vespra a
1Par 22,5
de nostre Senyor en nom e en l’
1Par 11,13
batalla en lo camp qui era ple d’
1Par 16,16 ha manat en M ª generacions, 16 que
1Par 6,48
48 E lurs germans levitans eren
1Par 9,26
quatre portés e eren levitas e eren
1Par 9,32
fills de Caat, de generació, éran
1Par 16,39
sacerdot e sos germans capallans
1Par 23,4
4 E havien d’equests XXIIII M ª
1Par 24,2
menys d’infants, e adonchs foren
1Par Prol,53
[*] lo qual ull no ha vist ne
1Par 17,25
Cor tu, Déu meu, has revalat a la
1Par Prol,7 qui una vegada era enflamat en les
1Par Prol,92 açò segons que diu Ysmeu: «Si les
1Par Prol,94
he yo a fer?» (ço és a dir, si les
1Par 17,20
axí com havem oït en les nostres
1Par 15,21
e Jael e Azaries cantaven ab
1Par 15,28
faent-ho oir ab [*] tabals e ab
1Par 16,5
[*] ab esturments de tabals e d’
1Par 25,1
e de Getidum, qui profetitzaven ab
1Par 25,3
lur pare Getidum, qui profetava ab
1Par 25,6
ab sembes e ab tabals e ab so d’
1Par 15,11
e Abiatà, sacerdots, e los levitans
1Par 7,28
e ses viletas, e entorn devers
1Par 9,18
stave en lo portal del rey devers
1Par Prol,24 Ausebi, e foren los dits libres per
1Par Prol,27
aquestes tres varietats. E sertes
1Par 11,1 dient a Daviu: –Vet que nós som tos
1Par 21,17
e he fet lo mal. Mas aquestes
1Par 4,39
la vall per sercar pasture a lurs
1Par 4,41
cor aquí havien pastures a llurs
1Par 5,21
prengueren L M ª camells, e CC M ª
1Par 17,7
t’he pres del folch derrera les
1Par 27,31
lo meronoteu. 31 E sobra les
1Par 5,20
a Déu cridaren en la batalla e Déu
1Par 18,9
Adoràtzer, on havia aram [*]. 9 E
1Par 11,25
vench, e mès-lo David sobra son
1Par 14,15 e vendràs contra Bataÿm. 15 E, com
1Par 10,11
ficaren en le casa de Dagon. 11 E
1Par 12,40 e Zabulon e Nabtalim, hi aportaven
1Par 16,3 hom entrò a le fembra, una pessa de
1Par 23,29
servey de la casa de Déu; 29 e del
1Par 3,18
Assà e Salrriel 18 e Malqueran e
1Par 3,19
e Nababies. 19 E los fills de
1Par 20,3
ella, e posà’s en Maguera, e en la
1Par 1,50
Adar; e lo nom de la sua ciutat era
1Par 18,4
e VII M ª cavallers e XX M ª
1Par 19,18
da Aram VII M ª carretes e XL M ª
1Par 10,3
dels quals ell hach gran
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or e d’argent. 5 [*] e aquellas d’argent
orar [*] nostre Senyor Déu, 31 e de tots
orda de Déu en totes les terres, per la
ordi, e lo poble fugí dels filisteus; 14
ordonà a Aabram, en son sagrament [*]. 17
ordonats tots al servey del tabernaccla de
ordonats sobra les cambres e sobra los
ordonats los pans per aparellar tots los
ordonats, devant lo tabernaccla de nostre
ordonats al servey da Déu, e [*] jutges hi
ordonats en capellans Alatzar e Ytamar. 3
orella oït, ne és puyat en cor de home,
orella de ton serf da bastir-li casa,
orelles dels hòmens e havien confirmade le
orelles dels altres són sordes, què n’he
orelles dels altres no són entenents).
orelles. 21 E qui és aytal com lo teu
òrguens en la octava per sobrapuyar. 22 E
òrguens [*]. 29 E com l’archa [*] de
òrguens, e Asap ab sembes. 6 E Banaÿas e
òrguens e ab tabals e ab sembes e ab veus.
òrguens per loar e banayr nostre Senyor. 4
òrguens en lo servey de la casa de nostre
Oriel e Asayà e Joel e Samaÿas e Elí e
orient Naharan, e devers ponent Gèsser e
orient. E aquests [*] los portés de les
Oríginers doctor, lo qual hi treballà
Orígines no ten solament [*] de IIII
ossos e te carn matexa, 2 [*] e encare
ovellas, què han fet? Senyor Déu, sia le
ovelles, 40 e trobaren pastura grassa e
ovelles. 42 E a ells matexs, ço és, als
ovelles, e dos mília àzens, e hòmens
ovelles que sies senyor sobra lo meu pobla
ovelles era Jahas lo geteu. Tots aquests
oý ells, cor se confiaven en ell. 21 E
oý Tecuni, rey de Emat, que David havia
oÿdor. 26 E los hòmens vasalls d’armes
oyràs le veu de la tempesta que yo los
oÿren los hòmens de Jabés-de-Galaat tot ço
pa amb àzens e ab camells e ab muls e ab
pa a cascun, un tros de carn e una ampolla
pa de l’aparellament, de la sèmola del
Padies e Sanasar e Jaconies e Assonà e
Padies, Carubael e Samehí; e los fills de
padrera del ferra, e en Magerot. E axí ho
Pahí, e lo nom de se muller era Macabel,
pahons, e cremà David totes les carretas,
pahons, e fo-hi mort Sofach, príncep de
pahor. 4 E dix Saül a son escuder: –Trau
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1Par 22,13
conforte’t, e no·t temes ne hages
1Par 28,20
[*] e fes açò, no·t temes ne hages
1Par 16,19 poch nombra e ten pochs que paríets
1Par 22,2 manà David que hom ajustàs tots los
1Par 29,15 e de la tua mà havem donat. 15 Cor
1Par 3,21
21 E los fills de Anamies foren
1Par 16,29 palaus, adorats nostro Senyor en lo
1Par 28,11
a Salamó, son fill, la forma del
1Par 28,12
tot ço qui era en sperit ab ell del
1Par 29,1
és de gran, cor no és de hom lo
1Par 29,19
de fer-ho tot e de bastir lo
1Par 16,29
portats presents e venits als seus
1Par 3,24
Johanay foren Addaÿas e Aliasip e
1Par Prol,22
qui són entre aquests [*]
1Par 2,33
33 E los fills de Johenathan foren
1Par 27,10 del VII èn mes era príncep Eles, lo
1Par Prol,23
los quals libres esplanaren
1Par 9,32
de generació, éran ordonats los
1Par 12,40
e ab bous, e ab vianda de farina e
1Par 26,5
5 e Amiel lo VI, e Zamar lo VII, e
1Par 13,2
a nostro Senyor plau ni a vosaltres
1Par 12,30 host, hòmens de fama de casa de lur
1Par 28,4
senyor e de la casa de Judà és mon
1Par 29,23
per rey en loch de David, son
Par Prol,9
e hi són tochades. Adonchs lo
1Par Prol,70
Yo parlé aquestes coses per
1Par 10,13 contra nostre Senyor, no guardà le
1Par 11,3
-lo rey sobra d’Israel, segons le
1Par 12,23
lo regna de Saül a ell, segons le
1Par 17,3
és ab tu. 3 E en aquella nit fon la
1Par 17,23
E tu [*]. 23 Senyor, la
1Par 21,4
serà gran colpa en Irrael? 4 E la
1Par 21,6
ab ells, e fon asbalaÿt Joab per la
1Par 21,19
gebuzeu. 19 E puyà David per la
1Par 22,8
7 [*] –[*] 8 E fou sobre mi la
Par Prol,5 sengles noms e per sengles punts de
1Par Prol,29
demostrant per lo contrari sertes
1Par 17,15
15 Totes aquestes
1Par 23,27
per son servey. 27 Cor segons les
1Par 25,5
fills de Aman, profeta del rey ab
1Par 27,24
Ysrael e no puyà lo nombra de les
1Par 29,29 Salamó son fill en loch seu. 29 Les
1Par Prol,85
ha-Iannín, ço és, a saber, «les
1Par 29,29
e les derreres, són escrites en les
1Par 29,29
de Samuel profeta, sobra les
1Par 24,15
la XVII ª a Episés, e la XVIII ª a
1Par 2,17
17 E Abigual infantà Amassà, e lo
1Par 2,21
vench Esrom a le filla de Machir,
1Par 2,23
aquestes eren del fill de Machir,
1Par 2,24
havia nom Abià, enfantà-li Essur,
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pahor. 14 Vet que en ma pobretat he
pahor, car nostre Senyor Déu és ab tu, e
palagrins, 20 anant d’una gent en altra
palagrins de la terra d’Israel, qui focen
palagrins som devant tu e axellats axí com
Palaties e Ysaÿes son germà, e son fill
palau de la sua santadat. 30 Sia comoguda
palau e de ses casas e de ses sales e de
palau de la casa de nostre Senyor e de
palau, car de nostre Senyor Déu és. 2 E yo
palau que he endressat. 20 E adonchs dix
palaus, adorats nostro Senyor en lo palau
Palayà e Acap e Jornam e Dalayà e Nahan,
palestins, qui són filisteus, los quals
Pàlet e Samzà. Tots aquests devallaren de
palonita, dels fills de Efraÿm, e en la
Panfili e Ausebi, e foren los dits libres
pans per aparellar tots los disaptes. 33
panses e figues e vi e oli e bous e
Papulcay lo VIII; cor Déu lo havia banaÿt.
par bo, trematam e enviem per nostros
para. 31 E del mig trip de Menessè foren
para, e entre los fills de mon pare volch
para, ab molta benanansa, e obaý e banaý a
Paralipemèneon és dit ramenbrament de ço
paraula dels entichs e responch ten
paraula de nostre Senyor, per ço com
paraula de nostre Senyor, per mà de
paraula de nostre Senyor. 24 Dels fills de
paraula de nostre Senyor en Athan profeta
paraula que has parlada sobra lo teu serf
paraula del rey era sobra Joab fort, e axí
paraula del rey. 7 E fo açò mal en l’
paraula de Gad, la qual dix per nom de
paraula de nostre Senyor, dient “Molta
paraules les stòries qui són jaquides en
paraules, ço és a saber, que la un no hy
paraules e tota aquesta visió que Déu dix
paraules de David, lo derrer nombra dels
paraules de Déu per axelsar noblesa. E
paraules dels dies com féu comtar lo rey
paraules del rey David, les primeres e les
Paraules dels Dies dels reys», per ço és
Paraules de Samuel profeta, sobra les
Paraules de Natan profeta [*]. 30 Ab son
Paraýs, 16 e la XVIIII ª a Jasiel, e la XX
pare de Emassà fon Guèter ismaelita. 18
pare de Galaad, e pres-le per muller. E
pare de Galaad. 24 E despuxs morí Esrom en
pare de Techoa. 25 E foren los fills
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1Par 2,42
nat, e Abipsí e los de Meresà,
1Par 2,44 Sèman. 44 E Sèman engendrà Jàcham,
1Par 2,45
45 e lo fill de Semey fon Mahon,
1Par 2,49
e Tiranó, 49 lo qual engendrà Sàaf,
1Par 2,49 Sàaf, pare de Ysmaach, e Manasanà,
1Par 2,49
e Manasanà, pare de Mabenè e
1Par 2,50
nat fon de Efratha e ha nom Subal,
1Par 2,51
pare de Carihacianim, 51 e Salmà,
1Par 2,51
e Salmà, pare de Bessiem, e Arif,
1Par 2,52
Arif, pare de Begedep. 52 E Subal,
1Par 2,55
cavitans qui vingeren de Manquist,
1Par 4,4
fon Serponesermaní. 4 E [*] lo
1Par 4,4
4 E [*] lo pare de Gadad, e Éther,
1Par 4,4
de Hur, primerament nat d’Efrata e
1Par 4,11
Suà, qui li engendrà Mahir, qui fon
1Par 4,12
Barassà, Fasseyà e Faynà, qui fon
1Par 4,14 Nanay engendrà Arfaà. E Sarayà fon
1Par 4,17 consabé Miriarim e Ydeymay e Ysbè,
1Par 4,18
muller la judaycha infentà Jàrech,
1Par 4,18
Jàrech, pare de Guedoch, e Èber,
1Par 4,18
e Èber, pare de Sechó, e Jecortiel,
1Par 4,19 muller de Hodià, germana de Nàham,
1Par 4,21
fills de Colà, fill de Judà: Ber,
1Par 4,21 Judà: Ber, pare de Lechà, e Lehedà,
1Par 5,1
fills de Rubèn, primer nat de son
1Par 5,1
per ço com ensiutzà lo lit de son
1Par 5,13
13 E lurs germans de casa de lur
1Par 5,24
nomenada, caps de les cases de lur
1Par 7,7
V, qui foren cap de la casa de lur
1Par 7,9
e lur generació caps de casa de lur
1Par 7,14
grega; e encare li infantà Mahir,
1Par 7,22
lur bestiar. 22 E Efraÿm, lur
1Par 9,13
qui eren caps de la casa de lur
1Par 9,19
e sos germans de la casa de son
1Par 12,17 vós siats venguts, lo Déu de vostro
1Par 12,28
vasall de host ab le casa de son
1Par 17,13
enpertostemps. 13 E yo los saré
1Par 19,2
ab Anum, fill de Naàs, com son
1Par 19,2
a Anum per aconortar-lo de son
1Par 19,3
amistança de conortar-ta de ton
1Par 21,17
le tua mà sobra [*] la casa de mon
1Par 22,10
nom, ell me serà fill e yo li saré
1Par 24,2 E moriren Nadab e Abiüd devant lur
1Par 24,19
era custuma en poder de Aron, lur
1Par 25,3
qui eren [*] per mà de lur
1Par 25,6
6 Tots aquests per mà de lur
1Par 26,6
qui foren senyors de la casa de lur
1Par 26,10
ço com no era lo primer nat e son
1Par 28,4 mi més que nengú de la casa de mon
1Par 28,4
mon para, e entre los fills de mon
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pare de Hebron. 43 [*] foren Tora e
pare de Geracham. E Geracham engendrà
pare de Getzur. 46 E Essà, concupina de
pare de Ysmaach, e Manasanà, pare de
pare de Mabenè e pare de Gabaà. E Accà fon
pare de Gabaà. E Accà fon filla de Calef.
pare de Carihacianim, 51 e Salmà, pare de
pare de Bessiem, e Arif, pare de Begedep.
pare de Begedep. 52 E Subal, pare de
pare de Cariaciarim, qui veya sobra le
pare de Bechracep. 3,Tit Capítol III 1
pare de Gadad, e Éther, pare de Cussí; e
pare de Cussí; e aquests dos foren fills
pare de Baslem. 5 E Assur, senyor de
pare de Eschon. 12 E Escon engendrà
pare de Hineàs. Aquests són los linatges
pare de Joab, senyor de Joaxim, cor
pare de Ystemeó. 18 E ssa muller la
pare de Guedoch, e Èber, pare de Sechó, e
pare de Sechó, e Jecortiel, pare de
pare de Senohe. E aquestes són fills de
pare de Cellà gerenita, fo Estemehó, lo
pare de Lechà, e Lehedà, pare de Mehessà,
pare de Mehessà, e los linages de Bet
pare Yrrael, mas per ço com ensiutzà lo
pare, fon donada la primera generació als
pare eren VII, ço és, Michael e Massuŀlam
pare. 25 E fornicaren derrera los déus de
pare, hòmens forts de guerra, e foren ab
pare [*] fou XX M ª e CC. 10 E los fills
pare de Galaad. 15 E Masir pres muller
pare, ne tench dol molt temps, e vengueren
pare foren DCC L vasals de host e en lo
pare. E los coraytans eren sobra lo servey
pare ho vage e us prou. 18 L’esperit
pare, qui era príncep, II M ª. 29 E dels
pare e ells seran a mi fills, e le mia mà
pare en son temps me féu gràcia. E tramès
pare, e vangueren los misatgers de David
pare e diu que·t tramet aconortadors?
pare, e no en aquest pobla per mortaldat.
pare, e endrassaré lo seu regna en Ysrael
pare, menys d’infants, e adonchs foren
pare, axí com li havia manat nostre Senyor
pare Getidum, qui profetava ab òrguens per
pare, Asaf e Getidum e Aman, ab lo cantar
pare, per ço com eren vasalls de host. 7
pare féu-lo cap, 11 e Erlabies lo segon,
pare per esser rey sobra la casa d’Israel
pare volch fer a mi rey e regnar sobra
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1Par 28,6
he elet a ell per fill e yo li saré
1Par 28,9 E tu, Salamó reguonex lo Déu de ton
Par Prol,Inc
Comensa lo Primer libre de
1Par Inc
Inc Ací comença lo Primer libra del
1Par, Expl
Ací és acabat lo Primer libra de
1Par 5,7
per lur linatge, segons lurs
1Par 7,5
e eren LXXXVII M ª entre tots los
1Par 4,15
de Jerofonà, e Yram e Elà [*] fóran
1Par 4,38
los linatges e en le casa de lurs
1Par 5,15
Gemí, cap dels de la casa de lurs
1Par 5,24
les cases e de les casades de lurs
1Par 5,25
fornicaren derrera los déus de lurs
1Par 7,2
foren caps de las casades de lurs
1Par 7,4
lurs generacions de casades de lurs
1Par 7,40
de Acer, caps de les cases de lurs
1Par 8,6
qui foren caps de les cases de lurs
1Par 8,10
són fills seus e cap de lurs
1Par 8,13
E Barà e Zómer foren caps de lurs
1Par 8,28
28 E aquests foren caps de lurs
1Par 9,9
caps de linatges de casa de lurs
1Par 17,11
complits tos dies per anar als teus
1Par 23,24
de Leví segons la casa de lurs
1Par 24,4
patrons [*] de les cases de lurs
1Par 26,13 com en lo gran per casades de lurs
1Par 29,15
tu e axellats axí com nostros
1Par 29,18
e de Ysach e de Ysrael, nostros
1Par 29,20
nostre Senyor, Déu de lurs
1Par 29,4
argent esmarat per enblanquir les
1Par 16,19 éreu de poch nombra e ten pochs que
1Par 11,19
cor yo beuria le lur ànima, cor en
1Par 21,10
profeta de David, dient: 10 –Vé e
1Par Prol,68 tornem als jueus, on nostro Senyor
1Par 21,9
servent, car molt he follayat. 9 E
1Par 17,23
[*]. 23 Senyor, la paraula que has
1Par 17,17
poch en lo teu esguordament: has
1Par Prol,70 dexebles ne prengueren aximpli. Yo
1Par 17,26
E ara, Senyor Déu, tu ést Déu, qui
1Par 6,39
39 E son germà Ysay estava sobre
1Par 6,44
Merarí, lurs germans, stigueren a
1Par 11,13
vasals. 13 E ell era ab Daviu a
1Par 12,37 a guerra XXXX M ª. 37 D’equells de
1Par 16,18
“A tu donaré la terra de Canahan,
1Par 23,11
e feren casa payroal de una
1Par 24,6
cap patrons. E aquests prenien una
1Par 27,4
[*] del mes primer. 4 E sobra la
1Par 27,7
Amsadab, son fill. 7 E sobra la
1Par 28,19
19 Tot ço li donà per escrit de
1Par 29,3
que donaré a la casa del meu Déu,
1Par 16,3
ell banaý lo poble [*] 3 e
1Par 23,6
5 e porters IIII M ª, [*] 6 e David
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pare. 7 E yo endressaré lo seu regna
pare e servex aquell de tot ton cor e de
Parelipèmenon. Comensa lo pròlech primer
Parelipèmenon. 1,Tit Capítol primer 1
Parelipèmenon.
parentats e lurs generacions, fou lur cap
parentats. 6 E los fills de Bengemín foren
pares de Canahan. 16 E los fills de Jalahe
pares; cresqueren molt. 39 E anaren a la
pares, 16 e habitaren en Galaad e en
pares foren Éfer e Jeser e Eliel e Sariel
pares dels pobles de la terra, los quals
pares e aquells isqueren de Tholà, e eren
pares hòmens aparentats a host XXXVI M ª,
pares, hòmens triats de batalla, cap dels
pares dels habitadors, e foren catius: 7
pares. 11 E Manssip engendrà Abicub e
pares e dels habitadors de Agulon. Aquests
pares [*] e habitaren en Jerusalem. 29 E
pares. 10 E dels sacerdots Ydeÿas e Jorip
pares, yo faré levar le tua sament aprés
pares, cap patrons de lurs nombres per
pares, e foren XVI. E dels fills de Ytamar
pares [*]. 14 E caygué la sort primera a
pares; e a forma de ombra són nostros dies
pares, guordaren açò a la tua voluntat, e
pares, e enclinaren-se e soplicaren
parets de les cases de launes d’or e d’
paríets palagrins, 20 anant d’una gent en
paril de lur ànima le han aportada. E no
parla a David, e digues a ell açò: “Diu
parlà e los dexebles ne prengueren
parlà nostre Senyor a Gaddi, profeta de
parlada sobra lo teu serf e sobra lo seu
parlat sobra le casa de ton serf de luyn e
parlé aquestes coses per paraula dels
parlest sobra ton serf aquest bé, 27 cor
part dreta. E aquell Asap fon fill de
part sinestra. E Ethan, fill de Guisí,
part de munt, com los filisteus se
part de Jordà, de Rubèn e de Gad e del mig
part de la vostra heratat.” 19 Que dabans
part. 12 E los fills de Cahat foren IIII:
part de açò que pertenyia a Aleatzar e
part del mes segon era Deday Atohera e se
part quarta fon Azael, germà de Joal, e
part de nostre Senyor. E dix David: «Tot
part tot açò qui és aparellat a la casa
partí a tothom de Ysrael, de l’hom entrò
partí los levites per partides, ço és a
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1Par 27,1
en los mesos de l’ayn, e cascuna
1Par 23,6
[*] 6 e David partí los levites per
1Par 26,1
XII. 26,Tit Capítol XXVI 1E les
1Par 26,12
eren XIII. 12 E aquestes eren les
1Par 28,13
e dels santuaris. 13 E de les
1Par 24,5
de Ytamar no foren sinó VIII. 5 E
1Par 12,15 en lo primer mes e era ple de totes
1Par 21,8
peccat, com he feta aquesta cosa.
1Par 21,22
lo’m dóna, per ço que sia estada
1Par 16,2
los holocausts e los sacrificis
1Par 21,26 e puyà aquí holacausts e sacreficis
1Par 19,17
a David, e ajustà tot Ysrael e
1Par 2,52
qui veya sobra le miytat de les
1Par 10,3
e trobaren-lo aquells qui·l
1Par 29,30
son vasellatge e los accidents qui
1Par 20,1
XX 1 Aprés d’açò, com l’any fou
1Par 11,2
Senyor, ton Déu, te dix: “Tu seràs
1Par 4,40
a lurs ovelles, 40 e trobaren
1Par 4,39
lo sol ixent de la vall per sercar
1Par 4,41
en loch de ells, cor aquí havien
1Par 23,16
foren apellats Asaabuel, e fon cap
1Par 23,18
de Isabat: Salomich, qui fon cap
1Par 23,19
fills de Ebron: Geries, qui fon cap
1Par 23,20
fills de Jusiel: Michà, e fo cap
1Par 24,31
capellans e dels levitans, lo cap
1Par 15,12
12 E dix-los: –Vós sots los caps
1Par 23,9
e Aran; tots aquests eren caps
1Par 23,24
segons la casa de lurs pares, cap
1Par 24,4
fills de Ytamar dels hòmens cap
1Par 24,6
[*] fill de Abiatar, per asser cap
1Par 24,31
e Sadoch e Aximàlech e los caps
1Par 26,26
santificava David [*] e los caps
1Par 26,32
[*] germans [*] II M ª e DCC caps
1Par 27,1
dels fills de Ysrael per lurs caps
1Par 4,40
era abundada e ampla e posada en
1Par 12,17
e dix-los si eren venguts per
1Par 12,18
tu, David, e amb tu, fill de Jessè,
1Par 12,18
e amb tu, fill de Jessè, pau,
1Par 12,18
fill de Jessè, pau, pau sia ab tu e
1Par 18,10
son fill al rey David per demanar
1Par 19,19
consumats eren per Ysrael; féran
1Par 22,9
d’ell, cor Salamó haurà nom.
1Par 23,11
gayra infants, e feren casa
1Par 26,31
de Hebron per ses generacions
1Par 2,7
aquell qui envergonyí Yrrael com
1Par 10,13
E morí Saül per se colpa, cor ell
1Par 21,8 David a nostro Senyor Déu: –Molt he
1Par 21,17
lo pobla e yo són aquell qui he
1Par 21,25
25 E donà David a Aruau [*] DC
1Par 22,14
sens pes e sens nombra, e fusta e
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partida era de XXIIII M ª hòmens. 2 [*] 3
partides, ço és a saber: Garson e Càat e
partides dels portés foren dels coritans
partides dels portés dels caps dels hòmens
partides dels capellans e levitans e de
partiren-los per sorts en aquells ab
parts, e féran fogir los amicarans a
Pas ara la fallonia de ton servent, car
pasada e estancada la mortaldat de sobra
pasificables, ell banaý lo poble [*] 3 e
pasificables. E apellà nostre Senyor e
passà Jordà, e vench a ells, e aparellà’s
passades, hac fills; 53 e dels linatges
passaguían, dels quals ell hach gran
passaren sobra ell e sobra Ysrael e sobra
passat, en lo temps que los reys ixen a
pastor del meu poble d’Israel e tu·n
pastura grassa e bona e la terra era
pasture a lurs ovelles, 40 e trobaren
pastures a llurs ovelles. 42 E a ells
patró. 17 [*] e no hagué més fills. E los
patró. 19 E los fills de Ebron: Geries,
patró, e Marias, lo segon, e Johazies, lo
patró, e Jaziès, lo segon. 21 E los fills
patró en contra son germà, lo manor.
patrons dels levitans, santificats-vos,
patrons de Ladan. 10 E los fills de Semeý
patrons de lurs nombres per nombra de
patrons [*] de les cases de lurs pares, e
patrons. E aquests prenien una part de açò
patrons dels capellans e dels levitans, lo
patrons dels prínceps, dels millenars e
patrons, e lo rey David féu-los batlles
patrons e los prínceps dels sentanars e
pau, cor †en Carmello† habitaven
pau ne per aydar-li, ne si eren ab ell
pau, pau sia ab tu e pau sia ab tos
pau sia ab tu e pau sia ab tos valadós,
pau sia ab tos valadós, car nostre Senyor
pau e que·l saludàs e que li fes gràcias,
pau ab David e serviren-lo. E puxs no
Pau e repòs donaré a tot Ysrael en sos
payroal de una part. 12 E los fills de
payroals; e foren damanats en l’ayn XXXX
peccà en lo vot. 8 E lo fill de Etan fon
peccà contra nostre Senyor, no guardà le
peccat, com he feta aquesta cosa. Pas ara
peccat e he fet lo mal. Mas aquestes
peces d’aur. 26 E bastí aquí altar a
pedra t’he aparallada, e encara tu hi
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1Par 12,2
le mà dreta, e ab l’esquerra les
1Par 20,2
un quintar d’or e havia-hy
1Par 22,2
focen picapedrés, qui picacen les
1Par 29,2
e fusts a les eynas da fusts e
1Par 29,2
safirs e esmarachdes [*], e moltes
1Par 29,8
de [*] ferra. 8 E aquell qui havia
1Par Prol,73
em poblich maldient, ligent mal
1Par 7,21
nats de la terra, cor devallaren a
1Par 13,9 Geneniquidem, e Asaà alçà ça mà per
Par Prol,4
ell se trau escarn de ci matex, car
Par Prol,4 de ci matex, car per sengles noms e
1Par Prol,15
sia feta novella cosa sobra vella
1Par Prol,20
entrò Entihoxa loen e tenen
1Par Prol,24
e Ausebi, e foren los dits libres
1Par Prol,28 [*] de IIII translacions demostrant
1Par Prol,42 los LXX enterpatredors, e adonchs,
1Par Prol,43 no rabran la mia relació en letí ne
1Par Prol,47 mayorment com lo meu treball prova
1Par Prol,47 per los jueus e encare de ço qui és
1Par Prol,70 aximpli. Yo parlé aquestes coses
1Par Prol,82
grech, e no·n deuria esser tingut
1Par Prol,86 «les Paraules dels Dies dels reys»,
1Par Prol,88
dels noms, qui són confusos
1Par Prol,90 clarament e manifesta depertits e
1Par 1,45
Jobab, fill de Sara, e regnà aprés
1Par 2,19
E murí Esubà, pres Pretalep Effetar
1Par 2,21
Machir, pare de Galaad, e pres-le
1Par 2,35
35 E Saran donà-li se filla
1Par 4,38
38 Aquests són los qui vénen
1Par 4,39
Gadod entrò lo sol ixent de la vall
1Par 4,41 E vengueren aquests qui són escrits
1Par 5,1
primer nat de son pare Yrrael, mas
1Par 5,7
del trip de Rubèn. 7 E sos germans
1Par 6,20
linatges dels llevitans [*]. 20 E
1Par 6,54 54 E ço que direm foren asetyamens
1Par 6,63
ciutats. 63 E los fills de Merarí,
1Par 6,65
aquestes ciutats, qui són apellades
1Par 7,4
quatra caps. 4 E allí ells foren
1Par 7,22 molt temps, e vengueren sos germans
1Par 7,40
linatge de host e batalla. E eren
1Par 9,1
Judà, e fóran cativats en Babilònia
1Par 9,9
segons lurs generacions. Éran
1Par 9,25
E lurs germans eren en los corrals
1Par 9,25
dies aprés de un temps en l’altre
1Par 9,28
28 E tanien totes les eynes [*], e
1Par 9,32
generació, éran ordonats los pans
1Par 9,33
dels levitans, qui eren lecenciats
1Par 10,1
e fogien los hòmens d’Israel
1Par 10,4
escarnir-m’hien. E l’escuder,
1Par 10,9
sercaren-ne tota lur terra entorn
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pedres e les segetes ab l’arch. Eren dels
pedres prasioses, e fon sobra lo cap de
pedres del tall a bastir la casa de nostre
pedres de carboncles e de encastament: e
pedres de marbra. 3 E encara he volgut més
pedres precioses donava aquelles als
pels cantons, e axò matex los acusadors
pendra lur bestiar. 22 E Efraÿm, lur pare,
pendra l’arque e ratenir-le, que no
per sengles noms e per sengles punts de
per sengles punts de paraules les stòries
per escarnir los jueus. Sàpies que
per bons los trellats de Lucià màrtir, e
per Oríginers doctor, lo qual hi treballà
per lo contrari sertes paraules, ço és a
per què no rabran la mia relació en letí
per què·s cuyden n·és cuydaren que [*]
per los jueus e encare de ço qui és per l’
per l’apòstol? Sapiats que yo he escrit
per paraula dels entichs e responch ten
per lur anamich com yo ho esprova en
per ço és fet que les històries
per lo vici dels escrivans, qui de l’
per rimes «en quants que servesquen a mi
per ell Cussim, de terra de Temman. 46 E
per muller e enfentà-li Hur. 20 E [*]
per muller. E ell era de adat de LX anys,
per muller, e infentà Aray Estayi. 36 E
per noms mayorals en los linatges e en le
per sercar pasture a lurs ovelles, 40 e
per nom, en lo temps de Hazetxies, rey de
per ço com ensiutzà lo lit de son pare,
per lur linatge, segons lurs parentats e
per lurs perentats Liluní fon fill de
per albergar los fills de Aaron en los
per lur linatge del trip de [*] Zabulon
per nom axí com dit és. 66 E la sort dels
per lurs generacions de casades de lurs
per conhortar-lo. 23 E tornà ab se
per nombre XXVI M ª hòmens. 8,Tit Capítol
per lur colpa. 2 Ells habitaren los
per tots DCCCC LVI. Tots aquests hòmens
per venir a cap de VII dies aprés de un
per star ab aquests, 26 cor ab lealtat
per comta ho rabien [*], 29 cor eren
per aparellar tots los disaptes. 33
per les cambres, cor de dia e de nit eren
per los felisteus e caygueren morts en lo
per ço com lo temia molt, no hu volch fer.
per fer novelles a lurs ýdoles e a lur
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1Par 10,13
1Par 10,13
1Par 10,14
1Par 11,3
1Par 11,7
1Par 11,10
1Par 12,8
1Par 12,17
1Par 12,17
1Par 12,17
1Par 12,17
1Par 12,22
1Par 12,23
1Par 12,31
1Par 12,31
1Par 12,32
1Par 12,38
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,5
1Par 13,6
1Par 13,9
1Par 13,10
1Par 13,13
1Par 13,14
1Par 14,1
1Par 14,2
1Par 14,11
1Par 14,15
1Par 14,17
1Par 14,17
1Par 15,2
1Par 15,3
1Par 15,13
1Par 15,14
1Par 15,16
1Par 15,16
1Par 15,19
1Par 15,21
1Par 15,25
1Par 15,29
1Par 16,4
1Par 16,7
1Par 16,7
1Par 16,9
1Par 16,14
1Par 16,21
1Par 16,33
1Par 16,33
1Par 16,35
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dejunaren VII jorns. 13 E morí Saül
guardà le paraula de nostre Senyor,
14 e no requerí nostre Senyor,
segons le paraula de nostre Senyor,
7 E habità Daviu en le devesa, e
ab ell en son regna an tot Ysrael
com a cabirols sobre les muntanyes
carrera e dix-los si eren venguts
-los si eren venguts per pau ne
un cor ensemps, o si eren venguts
sens tort que ell no·ls tenia: –E
E tots dies venien hòmens a David
qui vinguéran a David en Hebron,
M ª, qui foren asenyalats cascú
que vinguecen en ajuda de David
fills de Ysacar, sabents sciència,
cor complit, e vengueren en Hebron
vosaltres par bo, trematam e enviem
per nostros germans qui són romasos
[*] entrò a le entrada de Emach,
a Cariaciharim, qui és en Judea,
a Geneniquidem, e Asaà alçà ça mà
vench contra Asaà e matà-lo,
yo l’arque de Déu [*]?» 13 E
en la casa de Obedebedom [*] 14 [*]
e fusta de sedra e mestres [*]
cor molt era levat en alt son regna
com a desportellament d’ayga. E
a batalla, cor Déu axirà devant tu
a Gatza. 17 E axí la fama de David
e nostre Senyor donà la sua por
la arqua e que la servicen
universitat de Israel en Jerusalem
no·m donà entendra envers ell,
santificaren los llevitans,
ab tabals e ab trompes e ab sembes
e ab sembes per alsar gran veu
e Asap e Athan ab sembes d’aram
cantaven ab òrguens en la octava
dels millenars anaven alegrament
Michol, filla de Saül, esguordà
l’archa [*] servidors levitans
dia matex donà David als capellans
per loar nostre Senyor a cantar
Senyor e salmayats e alegrats-vos
Ell és nostre Senyor e nostro Déu,
que negun hom vos nogués e corregí
33 Adonchs cantaran los arbres [*]
faç de nostre Senyor, cor és vengut
-nos e estorç-nos de les gents,
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per se colpa, cor ell peccà contra nostre
per ço com demanà consell a fatilera, 14 e
per què nostre Senyor lo ocís, e girà lo
per mà de Samuel. 4 E anà Daviu ab tot
per ço fon apellada «ciutat de Daviu». 8 E
per fer-lo regnar, axí com havia dit
per cuyta. 9 E Ésser era lur cap primer e
per pau ne per aydar-li, ne si eren ab
per aydar-li, ne si eren ab ell d’un
per trayr-lo ne liurar-lo a sos
per qualque rahó vós siats venguts, lo Déu
per ajudar-li entrò que fo ab ten gran
per fer tornar lo regna de Saül a ell,
per son nom que vinguecen en ajuda de
per fer-lo regnar. 32 E dels fills de
per ço que sabessen despux so que faria
per fer regnar David sobra tot Ysrael.
per nostros germans qui són romasos per
per totes les terres de Israel, e ab ells
per fer vanir l’arque de nostre Senyor de
per levar l’arque de nostre Senyor [*] en
per pendra l’arque e ratenir-le, que no
per ço com mès ça mà sobra le arque; e
per ço, David no la racullí ab si en la
per tres mesos, e benaý nostre Senyor la
per a bestir le casa. 2 E David conech que
per lo poble d’Israel. 3 E après David
per açò mès an aquell loch Baalfarazim. 12
per farir la host dels filisteus. 16 E féu
per totes terres, e nostre Senyor donà la
per totes les gents. 15,Tit Capítol XV 1 E
per tostemps. 3 E féu ajustar David tota
per fer puyar l’arque de nostra Senyor en
per ço com nós no·l requerim segons dret.
per ço que puyacen l’arque de nostro
per alsar gran veu per a donar alagria. 17
per a donar alagria. 17 E féran estar los
per mils cantar, 20 e Zacaries e Asiel e
per sobrapuyar. 22 E Cananies, príncep
per fer puyar l’archa de la covinensa de
per le finestra e viu lo rey David saltant
per remembrar [*] nostre Senyor. 5 E Asap
per loar nostre Senyor a cantar per mà de
per mà de Asap e de sos germans aquests
per totes les sues maravellas. 10 E loats
per tota la terra són los seus juýs. 15
per los reys: 22 “No toquets los meus
per la faç de nostre Senyor, cor és vengut
per jutyar la terra.» 34 «Confessats a
per loar lo nom de la tua santadat e per
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1Par 16,35
loar lo nom de la tua santadat e
1Par 16,37 e lexà aquella a Asap e sos germans
1Par 16,40
en l’altar qui era da Gabaon, 40
1Par 16,41
altres triats, qui eren asenyalats
1Par 16,41
qui eren asenyalats per lur nom, e
1Par 16,42
havien ab ells trompes e sembes
1Par 16,42
fer son a oir e altres esturments
1Par 16,43
en son alberch, e David retornà
1Par 17,7
de cedres ni ma’n basticen.” 7 E
1Par 17,11 E serà com seran complits tos dies
1Par 17,19
a plaer, has feta aquesta nobleza
1Par 17,21
en la terra que Déu hi sia anat
1Par 17,21
lo seu poble, axí com tu ést anat
1Par 17,21
tu ést anat per rembra lo teu, e
1Par 17,21 lo teu nom en nobleses e en tamor,
1Par 17,22
prenguist lo teu poble d’Israel
1Par 17,25
de ton serf da bastir-li casa,
1Par 18,2
foren los moabites [*] donant dons
1Par 18,3
rey de Sabà, a Amat, car anava
1Par 18,5 sinó C. 5 E vench Aram Darmasach
1Par 18,10 tremès Adoram son fill al rey David
1Par 19,2 E tramès David sos misatgers a Anum
1Par 19,2
la terra dels fills d’Amon, a Anum
1Par 19,3
Sàpies que no hy són venguts
1Par 19,3 que no hy són venguts per açò, sinó
1Par 19,3
venguts per açò, sinó per aspiar e
1Par 19,3
sinó per aspiar e per ensercar e
1Par 19,6
letres e bé M quintars d’argent
1Par 19,13
13 E sforce’t e sforcem-nos
1Par 19,13
e sforcem-nos per nostro poble e
1Par 19,14
davant Aram a batalla, e fogiren
1Par 19,15 que Aram era fogit, fogiren aytanbé
1Par 19,18 e combaté’s ab ell. 18 E fugí Aram
1Par 19,19
de Adorrózer que consumats eren
1Par 21,3
tots som serfs de nostre Senyor,
1Par 21,3
raquerràs tu, mon senyor, açò? Ne
1Par 21,6
ab ells, e fon asbalaÿt Joab
1Par 21,12
tres dies lo glay de nostre Senyor
1Par 21,12
Senyor per mortaldat de la terra
1Par 21,17
de mon pare, e no en aquest pobla
1Par 21,19 de Geruau gebuzeu. 19 E puyà David
1Par 21,19
per la paraula de Gad, la qual dix
1Par 21,22
e bastiré altar a nostre Senyor,
1Par 21,22
per lo planer argent lo’m dóna,
1Par 21,23
bous a fer holocaust e les arades
1Par 21,24
lo rey David a Eruau: –Axí no és
1Par 21,30 30 E no pogué David anar devant ell
1Par 21,30
per raquerir Déu, cor era torbat
1Par 22,3
casa de nostre Senyor. 3 E ferres
1Par 22,5
l’orda de Déu en totes les terres,
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per loar tu en la tua laor. 36 Benaÿts
per servir aquella, sovenyr de dia en dia,
per santificar holocaust a nostre Senyor
per lur nom, e per loar a nostra Senyor,
per loar a nostra Senyor, car tostemps és
per fer son a oir e altres esturments per
per a cantar a Déu. E los fills de Geditur
per benayr son alberch. 17,Tit Capítol
per açò [*]: “Diu nostre Senyor Déu de
per anar als teus pares, yo faré levar le
per fer a saber les tues nobleses. 20
per rembra lo seu poble, axí com tu ést
per rembra lo teu, e per metra lo teu nom
per metra lo teu nom en nobleses e en
per gitar gent devant lo teu poble que has
per asser poble teu enpertostemps. E tu
per açò, Senyor, ha trobat de pregar
per tribut a David. 3 E farí David
per metra cama en lo flum Jordà e·n lo
per ajudar Adaratzey, rey de Sabaà, e
per demanar pau e que·l saludàs e que li
per aconortar-lo de son pare, e
per aconortar-lo. E digueren lur
per açò, sinó per aspiar e per ensercar e
per aspiar e per ensercar e per regirar le
per ensercar e per regirar le terra tua. 4
per regirar le terra tua. 4 E pres Anum
per soldayar Aram e Naraymè e Doram e
per nostro poble e per les ciutats del
per les ciutats del nostre Déu, e nostre
per ell. 15 E com los fills d’Amon
per mà de Abisay [*] e vengueren-se’n
per Ysrael. E matà David de aquells da
per Ysrael; féran pau ab David e serviren
per què raquerràs tu, mon senyor, açò? Ne
per què serà gran colpa en Irrael? 4 E la
per la paraula del rey. 7 E fo açò mal en
per mortaldat de la terra per l’àngel
per l’àngel percusient de nostre Senyor
per mortaldat. 18 E l’àngel de nostre
per la paraula de Gad, la qual dix per nom
per nom de Déu. 20 E regirà’s Aruau e viu
per lo planer argent lo’m dóna, per ço
per ço que sia estada pasada e estancada
per lenya [*] al sacrifici; tot t’ho
per mi comprat, mas yo ho compraré ab
per raquerir Déu, cor era torbat per lo
per lo coltell de l’àngell de Déu. 22,Tit
per fer moltes claus a obs de les portes
per la qual cosa yo lo hy aparallaré. E
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1Par 22,11 Senyor ton Déu, axí com ha perlat
1Par 22,19
lo santuari de nostre Senyor Déu,
1Par 23,3
hom de XXX anys ensús, e foren
1Par 23,6
[*] 6 e David partí los levites
1Par 23,8
8 E los fills de Laadar havie-hy
1Par 23,13
e Moysès. E fon departit Aaron
1Par 23,13
al santuari, ell e sos infants
1Par 23,24 pares, cap patrons de lurs nombres
1Par 23,25 al seu pobla e posarà en Jerusalem
1Par 23,26
ne nengunes de les eynes
1Par 23,28 XX anys ensús. 28 Lur stament era
1Par 23,31
dels mesos e de les solemnitats,
1Par 24,5
foren sinó VIII. 5 E partiren-los
1Par 24,5
per sorts en aquells ab aquells,
1Par 24,6
devant Sadoch, [*] fill de Abiatar,
1Par 24,19
a Macies. 19 Açò és lo nombra
1Par 24,19
19 Açò és lo nombra per lur ofici
1Par 24,30
Aquests són los fills dels levitans
1Par 25,2
e Asserella [*] qui profetitzava
1Par 25,3
e Sabies e Mataties, qui eren [*]
1Par 25,3
Getidum, qui profetava ab òrguens
1Par 25,5
profeta del rey ab paraules de Déu
1Par 25,6
fills e tres filles. 6 Tots aquests
1Par 25,7
ab lurs germans qui sabien de cant
1Par 25,8
CC L e XXXVIII. 8 E gitaren sorts
1Par 26,6
senyors de la casa de lur pare,
1Par 26,10
de Merarí, fon Zembrí lur cap,
1Par 26,12
e dómeyas de prop lurs germans
1Par 26,13 sorts axí en lo poch com en lo gran
1Par 26,27
de les despulles, que santificaren
1Par 26,31
qui era del linatge de Hebron
1Par 27,1
1 E lo nombra dels fills de Ysrael
1Par 28,4
que nengú de la casa de mon pare
1Par 28,4
enpertostemps, cor Judà ha alagit
1Par 28,6
mes claustres, car yo he elet a ell
1Par 28,8 los manaments de vostro Senyor Déu,
1Par 28,9
has; e si ell lexas, lexar-t’ha
1Par 28,19 de nostre Senyor. 19 Tot ço li donà
1Par 28,21
tota l’obra molt hom sert e savi
1Par 29,4
mília quintars d’argent esmarat
1Par 29,5
argent. 5 [*] e aquellas d’argent
1Par 29,5
d’argent per fer tota obra
1Par 29,8
als tresors de la casa de Déu
1Par 29,9
gesimero. 9 E alagrà’s lo poble,
1Par 29,22
-lo [*] a esser rey e Sadoch
1Par 29,23
sobra lo siti de nostre Senyor
1Par 13,10
la vadella allenegà e moch-se. 10
Par Prol,Inc de sent Gerònim sobre lo libre del
1Par 21,12
mortaldat de la terra per l’àngel
1Par 6,49
sant dels sants del santuari e a
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per tu nostre Senyor Déu. 12 E don-te
per ço que fassats vanir l’archa de la
per nombra XXXVII M ª. 4 E havien d’
per partides, ço és a saber: Garson e Càat
per cap Johel, e Secam e Joel, qui eren
per a sacrificar al santuari, ell e sos
per a perfumar devant nostre Senyor [*].
per nombra de noms, faent la obra del
per tostemps 26 E no [*] als levites al
per son servey. 27 Cor segons les paraules
per mà dels fills de Aaron, e serviren la
per nombra axí com era en custuma sovent
per sorts en aquells ab aquells, per ço
per ço com eren prínceps [*] de Déu dels
per asser cap patrons. E aquests prenien
per lur ofici per vanir en la casa de Déu,
per vanir en la casa de Déu, axí com era
per lurs casades peyroals. 31 E encara
per mà del rey. 3 E los fills de Getidum
per mà de lur pare Getidum, qui profetava
per loar e banayr nostre Senyor. 4 E los
per axelsar noblesa. E donà Déu a Aman
per mà de lur pare, Asaf e Getidum e Aman,
per cantar a nostre Senyor CC L e XXXVIII.
per demanar axí als grans com als pochs,
per ço com eren vasalls de host. 7 [*] e
per ço com no era lo primer nat e son pare
per servir le casa de Déu. 13 E gitaren
per casades de lurs pares [*]. 14 E caygué
per esforsar la casa de Déu. 28 E tot açò
per ses generacions payroals; e foren
per lurs caps patrons e los prínceps dels
per esser rey sobra la casa d’Israel
per senyor e de la casa de Judà és mon
per fill e yo li saré pare. 7 E yo
per ço que haratets la bona terra e la
per tostemps. 10 Vet que are nostre Senyor
per escrit de part de nostre Senyor. E dix
per fer totes aquestes coses, e encare has
per enblanquir les parets de les cases de
per fer tota obra per mà de mestres.
per mà de mestres. Donchs, qual serà
per mà de Atusel lo gesimero. 9 E alagrà
per ço com havien vodat, car ab compliment
per capellà. 23 E sigué Salamó sobra lo
per rey en loch de David, son para, ab
Per açò le ira de nostre Senyor vench
Peralipèmeneon, qui és esplenació del Vell
percusient de nostre Senyor en lo termanat
perdonar sobra Israel, axí com ho menà
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1Par 17,23
teu serf e sobra lo seu alberch [*] perdurablament, e fes axí com has dit. 24
1Par 17,14
E la sua cadira serà endressada perdurablament.’ ” 15 Totes aquestes
1Par 7,7
forts de guerra, e foren ab tot lur perentat XXII M ª e XXIIII. 8 E los fills
1Par 6,20
dels llevitans [*]. 20 E per lurs perentats Liluní fon fill de Guerson, e
1Par 7,9
aquests foren de Bèquer. 9 E lur perentesch e lur generació caps de casa de
1Par 6,49
holocaust e en sobra l’altar del perfum en tota le obra del sant dels sants
1Par 28,18
de cascun bací, 18 e a l’altar de perfum or esmerat a pes e la forma [*]
1Par 23,13
santuari, ell e sos infants per a perfumar devant nostre Senyor [*]. 14 E
1Par 6,49
casa de Déu. 49 E Aaron e sos fills perfumaven sobre l’altar de l’holocaust
1Par 22,11 nostre Senyor ton Déu, axí com ha perlat per tu nostre Senyor Déu. 12 E don
1Par 21,12
anys de fam o tres mesos que·t perseguéscan tos anamichs a glay o tres
1Par 14,16
e farí la host dels filisteus e perseguí-la de Gabaon entrò a Gatza. 17
1Par 24,6
pertenyia a Itamar e aquestes coses pertenyens als fills d’aquells. 7 E axí
1Par 4,33
és, lur habitació, que a tots se pertenyia. 34 E Massobat [*] e Jossà, fill
1Par 24,6 aquests prenien una part de açò que pertenyia a Aleatzar e altra d’açò que
1Par 24,6
a Aleatzar e altra d’açò que pertenyia a Itamar e aquestes coses
1Par 1,19
fon Fèlech, e·n aquest temps fon pertida la terra; e lo nom de son germà
1Par 5,10
en lurs tabernacles sobra tota la pertida del sol ixent de Galaad. 11 E los
1Par 7,29
Gèsser e ses viletes [*] 29 En le pertida dels fills de Menecè foren Bassan
1Par 28,21
del servey de Déu. 21 E vet les pertides dels preveres e dels levitans, a
1Par 29,12
e tu, Senyor, regnas e regnaràs pertot, e en la tua mà [*] és de esforsar
1Par 15,15
nostre Senyor, en lurs espatlles ab perxes. 16 E dix David als prínceps dels
1Par 22,3
molt aram sens nombra e sens pes, 4 e fusts de sedra sens nombra, cor
1Par 22,14
d’argent e aram e ferra, sens pes e sens nombra, e fusta e pedra t’he
1Par 28,14
Senyor, 14 de cascun ofici d’or a pes e d’argent a pes de cascun ofici, 15
1Par 28,14
ofici d’or a pes e d’argent a pes de cascun ofici, 15 e lo pes del
1Par 28,15
a pes de cascun ofici, 15 e lo pes del canalobra [*] e de ses cresolas
1Par 28,16
cresolas [*]. 16 E donà-li or a pes a obs de la taula [*] d’argent, 17 e
1Par 28,17
e los bacins [*] d’or [*] a pes de cascun bací, e dels bacins d’
1Par 28,17
bací, e dels bacins d’argent a pes de cascun bací, 18 e a l’altar de
1Par 28,18
e a l’altar de perfum or esmerat a pes e la forma [*] dels xerobins de or e
1Par 20,2
del cap de lur rey e trobà que pesava un quintar d’or e havia-hy
1Par 16,3
de l’hom entrò a le fembra, una pessa de pa a cascun, un tros de carn e
1Par 12,15
de C e lo mayor de M ª. 15 Tots pessaren Jordà en lo primer mes e era ple
1Par 20,6
dits en cascuna mà e VI en cascun peu, qui eren XXIIII dits. Aquest fon nat
1Par 28,2
nostre Senyor Déu e a scambell del peu de nostre Senyor. Ja hu he yo
1Par 28,2
E com los hach ajustats, levà’s en peus e dix: –Oiats, mos germans e mon
1Par 24,30
dels levitans per lurs casades peyroals. 31 E encara ells gitaren sorts
1Par 27,14
del XI mes fon príncep Baraàs de Piator, dels fills de Efraÿm, e en se
1Par 22,2
Israel, qui focen picapedrés, qui picacen les pedres del tall a bastir la
1Par 22,2
de la terra d’Israel, qui focen picapedrés, qui picacen les pedres del
1Par 22,15
mestres sabents de obrar fusta e picapedrés e hòmens savis en obrar, 16 d’
1Par 9,29
l’oli e l’encens e les spècies e pimentes. 30 E sobra los fills dels
1Par 9,30
com feien los letovaris de les pimentes. 31 E Matichaties, dels levitans,
1Par 1,52
e Jaret 52 e Mahulibamà e Elà e Pinom 53 e Cavons e Tanièn e Mibzar 54 e
1Par 7,38
E los fills de Góher foren Gafuà e Pispà e Eerà. 39 E los fills de Hulà foren
1Par 9,41
e Meribal, Michà, 41 e [*] foren e Piton e Màhec e Taharea [*]. 42 [*]
1Par 10,4
sua espaza e posà le punta en son pits e lo pom en terra, e lexà’s caure
1Par 10,7
los hòmens d’Israel qui eren en lo pla que mort era Saül e sos fills e que
1Par 11,8
de Daviu tot entorn ço qui era pla, e Joab mantench les relíquies de la
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1Par 11,15
1Par 14,9
1Par 11,19
1Par 19,13
1Par 17,19
1Par 11,23
1Par 20,5
1Par 13,4
Par Prol,12
1Par 21,22
1Par 21,24
1Par 27,29
1Par 13,2
1Par 11,13
1Par 12,15
1Par 16,21
1Par 17,6
1Par 17,7
1Par 18,14
1Par 19,11
1Par 20,3
1Par 21,3
1Par 21,5
1Par 21,17
1Par 21,17
1Par 21,22
1Par 22,18
1Par 23,25
1Par 29,14
1Par 29,17
1Par 29,18
1Par 10,9
1Par 11,1
1Par 11,2
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dels filisteus era atendada en lo
vengueren e atendaren-se en lo
a nostre Senyor, 19 e dix: –No
Déu, e nostre Senyor face ço que li
serf. 19 [*] com a tu és vengut a
l’egepcià era le lança a forma de
qual la sua lança era axí com un
-ho axí com tu dius. Car molt los
e en los libres dels Reys no són
altar a nostre Senyor, per lo
mi comprat, mas yo ho compraré ab
les botigues [*]. 29 [*] de la
de Ysrael: –Si a nostro Senyor
aquí an batalla en lo camp qui era
Jordà en lo primer mes e era
en altra [*]. 21 E Déu en altra
de Ysrael que administracen lo meu
que sies senyor sobra lo meu
e féu juý e justícia a tot son
en contra Aram, 11 e l’altra
de la ciutat. 3 E manà-ce’n lo
–Nostre Senyor Déu anadirà a son
5 e donà a David lo nonbra del
–Yo som aquell qui maní comtar lo
la casa de mon pare, e no en aquest
estancada la mortaldat de sobra lo
nostra Senyor e devant lo seu
segons dix nostre Senyor al seu
laor. 14 E com qui som yo ni lo meu
totes aquestes coses. E ara lo teu
són les cogitacions del cor del teu
fer novelles a lurs ýdoles e a lur
Capítol XI 1E ajustaren-se tot lo
te dix: “Tu seràs pastor del meu
lo camp qui era ple d’ordi, e lo
nostre Senyor de gran salvació lo
cosa. 5 E ajustà David tot lo
era levat en alt son regna per lo
pasificables, ell banaý lo
enpertostemps.”» E digueren tot lo
E aprés que fon fet, anà-ce’n lo
[*] que comaní jutges sobra lo meu
21 E qui és aytal com lo teu
Déu hi sia anat per rembra lo seu
tamor, per gitar gent devant lo teu
22 E d’aquí avant prenguist lo teu
lo teu poble d’Israel per asser
carretas e lo rey de Maachà e son
’t e sforcem-nos per nostro
14 E acostà’s Joab, ell e lo
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pla de Rafim, 16 e Daviu fogí en la
pla de Rafaÿm. 10 E David demanà de
plàcia a Déu que yo face aquesta cosa, que
plàcia. 14 E acostà’s Joab, ell e lo
plaer, has feta aquesta nobleza per fer a
plagador de tela de taler. E devellà ab
plagador de taler de drap. 6 E aprés hach
plagué aquesta cosa. 5 E ajustà David tot
planament contengudes e són lexades e
planer argent lo’m dóna, per ço que sia
planer argent, car yo no vull res prestar
Planura era Ciratay lo sarnita; e sobra
plau ni a vosaltres par bo, trematam e
ple d’ordi, e lo poble fugí dels
ple de totes parts, e féran fogir los
pobla no sofarí que negun hom vos nogués e
pobla, no que·ls digués que·m fecen casa
pobla d’Israel. 8 [*] 9 E rasinglar-l’
pobla. 15 E Johà, fill de Siruià, era
pobla donà a mà d’Isay contra los fills
pobla qui era en ella, e posà’s en
pobla aytals C tants. O, senyor rey, tots
pobla. E foren tots los hòmens de Ysrael
pobla e yo són aquell qui he peccat e he
pobla per mortaldat. 18 E l’àngel de
pobla. 23 E dix Aruau a David: –Prin-la
pobla. 19 Ara donats lo vostro cor a
pobla e posarà en Jerusalem per tostemps
pobla que hajam tenguda força de vodar
pobla, qui ací és, [*] ha vodat ab alagria
pobla; donchs tu, Senyor, endressa lur cor
poble. 10 E materen les armas de Saül en
poble d’Israel en Hebron, dient a Daviu:
poble d’Israel e tu·n seràs senyor.” 3 E
poble fugí dels filisteus; 14 [*] e salvà
poble d’Israel. 15 E devallaren tres dels
poble d’Israel, de Sicoch [*] entrò a le
poble d’Israel. 3 E après David més
poble [*] 3 e partí a tothom de Ysrael, de
poble «Amén, amén, e laor a nostre
poble, cascú en son alberch, e David
poble d’Israel. E humiliaré tots los teus
poble d’Israel? No ha nenguna gent en la
poble, axí com tu ést anat per rembra lo
poble que has rasamut de Agipta. 22 E d’
poble d’Israel per asser poble teu
poble teu enpertostemps. E tu [*]. 23
poble. E vengueren e posaren-se davant
poble e per les ciutats del nostre Déu, e
poble qui era ab ell, davant Aram a
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1Par 20,3
tornà-ce’n David ab tot son
1Par 21,1 Ysrael e temtà David que comtàs lo
1Par 21,2
David a Joab e als primers nats del
1Par 28,2
e dix: –Oiats, mos germans e mon
1Par 28,21
has tots los prínceps e tot lo
1Par 29,9
lo gesimero. 9 E alagrà’s lo
1Par 4,32
en què regnà David. 32 E los
1Par 5,25
derrera los déus de lurs pares dels
1Par 16,10
e alegrats-vos e alégran-se los
1Par 16,24
gents le sua glòria, e a tots los
1Par 16,28
glòria a nostre Senyor, linatge de
1Par Prol,73 qui ab dents de cha me rouhen, em
1Par 22,14
ne hages pahor. 14 Vet que en ma
1Par 11,21
fon senyor, e entre lo terç no
1Par 12,14
de la host. E de aquests lo pus
1Par 16,19
heratat.” 19 Que dabans éreu de
1Par 17,17
fet venir? 17 E encara açò és estat
1Par 26,13
Déu. 13 E gitaren sorts axí en lo
1Par 16,19
dabans éreu de poch nombra e ten
1Par 25,8
per demanar axí als grans com als
Par Prol,10
és dit ramenbrament de ço que no
1Par 6,15
Senyor cativà Jerusalem e Judà en
1Par 13,8
devant nostre Senyor ab gran
1Par 20,1
ixen a host, Joab ajustà tot lo
1Par 24,19 casa de Déu, axí com era custuma en
1Par 26,8
tots foren hòmens de host ab
1Par 29,2 Senyor Déu és. 2 E yo ab tot lo meu
1Par 21,30
en aquell temps en Banià. 30 E no
1Par 10,4
e posà le punta en son pits e lo
1Par 7,28
devers orient Naharan, e devers
1Par 9,24
portes, a llevant e a migjorn e a
1Par 12,15
fogir los amicarans a levant e a
1Par 26,30
[*] Ysrael ultra Jordà, devers
1Par 14,17 terres, e nostre Senyor donà la sua
1Par 15,27 David era abrigat ab un mantell de
1Par 9,21
fill de Masalmies, fon porter de la
1Par 11,18
e portaren aygua del pou de la
1Par 19,9
e aparellaren-se a batalla a la
1Par 18,11
Senyor ab l’argent e ab l’aur que
1Par 11,39
lo amonita, e Nafrayà, lo baró
1Par 9,18
lo cap. 18 E entrò are stave en lo
1Par 11,17
darà a beura de la aygua qui és al
1Par 11,18
de la porta de Batlem, qui és al
1Par 16,42
fills de Geditur eren establits al
1Par 22,3
claus a obs de les portes dels
1Par 5,18
de Menesè, e aquests eren hòmens
1Par 12,24
Senyor. 24 Dels fills de Judà,
1Par 12,37 e de Gad e del mig trip de Manassè,
1Par 10,12
hòmens de l’host e anaren allà, e
1Par 10,12
Saül e los corsos de sos fills, e
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poble en Jerusalem. 4 E aytantost hach
poble. 2 E dix David a Joab e als primers
poble: –[*] e comptats Ysrael, de Berzabe
poble, yo havia proposat de bastir casa de
poble al teu comandament. 29,Tit Capítol
poble, per ço com havien vodat, car ab
pobles foren Hetham e Haÿm e Enrinon e
pobles de la terra, los quals havia
pobles, lo cor dels obtants en nostre
pobles les sues maravellas, 25 cor gran és
pobles, donats a nostre Senyor glòria e
poblich maldient, ligent mal pels cantons,
pobretat he aparellat a nostro Senyor C M
poch venir. 22 E Banayà, fill de Johadà,
poch és senyor de C e lo mayor de M ª. 15
poch nombra e ten pochs que paríets
poch en lo teu esguordament: has parlat
poch com en lo gran per casades de lurs
pochs que paríets palagrins, 20 anant d’
pochs, mestres ab escolans. 9 E axí la
podem dir, de les coses lexades, cor
poder de Nabugadenasor. 16 E axí foren los
poder e ab cants e ab fitoles e ab tabals
poder de la host e anà e destroví tota la
poder de Aron, lur pare, axí com li havia
poder de servir, e eren LXII. 9 E los
poder he aparellat a la casa de nostre
pogué David anar devant ell per raquerir
pom en terra, e lexà’s caure sobre ella.
ponent Gèsser e ses viletes [*] 29 En le
ponent e a tremuntana. 25 E lurs germans
ponent. 16 E vengueren dels fills de
ponent, a tota obra de nostre Senyor e a
por per totes les gents. 15,Tit Capítol XV
porpra, e tots los levítichs, qui
porta del tabernaccla del testament. 22
porta de Batlem, qui és al portal, e
porta de la ciutat. [*] 10 E viu Joab que
portà de totes les gents de Edom e de Moab
portador de les armes de Joyà, fill de
portal del rey devers orient. E aquests
portal de Batlem? 18 E aquests tres
portal, e vengueren e portaren-ne a
portal. 43 E aprés que fon fet, anà-ce
portals e de les frontices. Tot açò féu
portans escuts e lances e trahents darts,
portant scut e lansa, foren VI M ª e DCCC
portant armes de host e de batalla, hòmens
portaren-se lo cors de Saül e los corsos
portaren-los-se’n en Jabés, [*] e
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1Par 11,18
trencharen le host dels filisteus e
1Par 11,18
qui és al portal, e vengueren e
1Par 16,1
en son cor. 16,Tit Capítol XVI 1 E
1Par 16,29
Senyor la glòria del seu nom,
1Par 21,2
Ysrael, de Berzabe entrò a Dan, e
1Par 15,27
cantors atrecí [*], sinó David, qui
1Par 9,21
21 E Zaries, fill de Masalmies, fon
1Par 9,22
testament. 22 Tots eren triats a
1Par 15,18 Obededom e Johel. Aquests tots eren
1Par 15,23
era discret. 23 E Baraxies e Canà,
1Par 15,24 e Obedebedom e Jayà eren capellans
1Par 23,5
e [*] jutges hi havia VI M ª, 5 e
1Par 9,23
23 e [*] lurs infants sobre les
1Par 9,24
24 e a IIII vents eren les
1Par 22,3
per fer moltes claus a obs de les
1Par 9,17
al corral de Notafacents. 17 E los
1Par 9,18
devers orient. E aquests [*] los
1Par 9,26
26 cor ab lealtat eren los quatre
1Par 16,38
fill de Judicium, [*] era sobra los
1Par 26,1
Capítol XXVI 1E les partides dels
1Par 26,12
E aquestes eren les partides dels
1Par 4,41
e fariren lurs tabernacles, e lurs
1Par 10,4
fer. E pres Saül le sua espaza e
1Par 20,3
-ce’n lo pobla qui era en ella, e
1Par 4,40
e la terra era abundada e ampla e
1Par 9,18
E aquests [*] los portés de les
1Par 23,25
dix nostre Senyor al seu pobla e
1Par 17,9
8 [*] 9 E rasinglar-l’he e
1Par 19,7 Maachà e son poble. E vengueren e
1Par 6,31
la casa de nostre Senyor, quant se
1Par 7,28
27 [*]. 28 E lurs haretats e lurs
1Par 11,18
dels filisteus e portaren aygua del
1Par 13,13
ab si en la sua ciutat, e féu-le
1Par 20,2
quintar d’or e havia-hy pedres
1Par 29,8
ferra. 8 E aquell qui havia pedres
1Par 17,25 casa, per açò, Senyor, ha trobat de
1Par Prol,69
Senyor parlà e los dexebles ne
1Par 2,23
ciutats en le terra de Galaad. 23 E
1Par 5,21
lur bestiar e lurs camells, e
1Par 21,10
a ell açò: “Diu nostra Senyor que
1Par 17,22
de Agipta. 22 E d’aquí avant
1Par 24,6
per asser cap patrons. E aquests
1Par Prol,37 de tenir ço que una vegada havien
1Par 2,19
e Sobal e Erdon. 19 E murí Esubà,
1Par 2,21
filla de Machir, pare de Galaad, e
1Par 4,18
són fills de [*] faraó, qui
1Par 7,15
Mahir, pare de Galaad. 15 E Masir
1Par 10,4
lo temia molt, no hu volch fer. E
1Par 11,5
Gebús a Daviu: –No vingues ací. E
1Par 17,7
Senyor Déu de Sabaot: ‘Yo t’he
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portaren aygua del pou de la porta de
portaren-ne a Daviu. E Daviu no·n volch
portaren l’archa de nostre Senyor e feren
portats presents e venits als seus palaus,
portats-me lo comta, car saber-lo
portava [*] blancha. 28 E tot Ysrael
porter de la porta del tabernaccla del
porters, e éran CC XII ab lurs caps e ab
porters. 19 E los cantors eren Aman e Asap
porters de la archa. 24 E Abanias e
porters de la archa. 25 E David e los
porters IIII M ª, [*] 6 e David partí los
portes de la casa de Déu e del
portes, a llevant e a migjorn e a ponent e
portes dels portals e de les frontices.
portés eren Salum e Tob e Talmon e Achiman
portés de les posades dels fills de Leví.
portés e eren levitas e eren ordonats
portés. [*] 39 E Sadoch sacerdot e sos
portés foren dels coritans Masabonias,
portés dels caps dels hòmens e dómeyas de
porxos qui foren trobats destroÿren-los
posà le punta en son pits e lo pom en
posà’s en Maguera, e en la padrera del
posada en pau, cor †en Carmello† habitaven
posades dels fills de Leví. 19 E Salum,
posarà en Jerusalem per tostemps 26 E no
posaré en si matex, e no s’estremirà més,
posaren-se davant Mahabà. E los fills d’
posave l’arque de nostro Senyor; 32 e
possecions foren en Bathell e ses viletas,
pou de la porta de Batlem, qui és al
pozar en la casa de Obedebedom [*] 14 [*]
prasioses, e fon sobra lo cap de David, e
precioses donava aquelles als tresors de
pregar devant tu. 26 E ara, Senyor Déu, tu
prengueren aximpli. Yo parlé aquestes
prengueren-le Jassur e Aram, les viles
prengueren L M ª camells, e CC M ª
prengues qualcosa tu vulles d’aquestes
prenguist lo teu poble d’Israel per asser
prenien una part de açò que pertenyia a
pres, e aprés de les LXX ceŀles, las quals
pres Pretalep Effetar per muller e enfentà
pres-le per muller. E ell era de adat de
pres Marod. 19 E lo fill de la muller de
pres muller germana dels huzamitans [*],
pres Saül le sua espaza e posà le punta en
pres Daviu la devesa de Sion, e féu-hi
pres del folch derrera les ovelles que
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1Par 18,1
David los filisteus e humilià’ls e
1Par 18,7 Déu a David en tot loch on anà. 7 E
1Par 18,8
-les en Jerusalem. 8 E David
1Par 18,11
e d’argent e d’aram. 11 E David
1Par 19,4
e per regirar le terra tua. 4 E
1Par 20,2
Rabà e endarroquà-la. 2 E David
1Par 28,8
juýs axí com fa huy.” 8 »E ara, en
1Par 13,11
«Fares Asaà» entrò en aquest dia
1Par 9,19
lo servey de obra gordant †los
1Par 16,29
la glòria del seu nom, portats
1Par 23,22
22 E Alaatzar [*] hach fills [*], e
1Par 21,24
planer argent, car yo no vull res
1Par 2,19
e Erdon. 19 E murí Esubà, pres
1Par 27,5
era Baraÿas, fill de Johadà, lo [*]
1Par 28,21
de Déu. 21 E vet les pertides dels
Par Prol,Inc Parelipèmenon. Comensa lo pròlech
1Par 1,Tit
del Parelipèmenon. 1,Tit Capítol
1Par 1,13
13 E Canaan, Sidon, [*] fon
1Par 1,29 29 Aquestes són les generacions: Lo
1Par 1,32 Caturà, concupina de Abraam, fon lo
1Par 2,3
Barsua la cananita. E [*] fou lo
1Par 2,13
Jessè. 13 E Jessè engendrà son
1Par 2,25
E foren los fills Jarachmel [*], lo
1Par 2,27 Honam, que hach de Jarechmel, son
1Par 2,42
germà de Jarachmel, fon Mesà son
1Par 2,50
de Caleff. Fill de Hur, lo seu
1Par 3,1
Daviu qui nasquéran en Hebron: lo
1Par 3,15
son fill. 15 E los de Josies: son
1Par 5,1
Capítol V 1 E los fills de Rubèn,
1Par 5,1 de Judà, e axí Rubèn no fo anomenat
1Par 5,3
3 Donchs, los fills de Rubèn,
1Par 6,28
28 E los fills de Samael foren: lo
1Par 8,1
1 E Bengemín engendrà Bael, son
1Par 8,30 nom Macacaon, 30 e lo nom de son
1Par 8,39
39 E [*] Àser, son germà: fou son
1Par 9,5
Judà. 5 E de Solonica; Assayà, son
1Par 9,36
havia nom Maachà, 36 e son fill lo
1Par 12,9
per cuyta. 9 E Ésser era lur cap
1Par 12,15
M ª. 15 Tots pessaren Jordà en lo
1Par 23,11
fills de Semeý. 11 Jóad fon lo
1Par 24,23
E los fills de Ebron, Jaries és lo
1Par 26,2
2 E dels fills de Masabonias fon
1Par 26,4
de Obetedeedom: fon Samaÿas son
1Par 26,10
lur cap, per ço com no era lo
1Par 27,3
de tots los prínceps [*] del mes
Par Prol,Inc
Comensa lo
1Par Inc
Prol,Expl Inc Ací comença lo
1Par, Expl
e terres. Expl Ací és acabat lo
1Par 5,1
lo lit de son pare, fon donada la
1Par 5,2
germans e senyor de tots, mas la
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pres Gatza e les suas viletes de la mà
pres les vergues d’or que havien los
pres Macaat e Macur, ciutats de Adoràtzer,
pres aquesta vaxella e santificà aquella a
pres Anum los missatgers de David, e ragué
pres la corona del cap de lur rey e trobà
presència de tot Ysrael e de tota la
present. 12 E David temé Déu d’equell die
presents† [*]. 20 E Fineàs, fill de
presents e venits als seus palaus, adorats
preseren los fills de Sis [*]. 23 E los de
prestar de ço del teu a nostra Senyor e
Pretalep Effetar per muller e enfentà-li
prevera, e en la sua companyia eren XXIIII
preveres e dels levitans, a tot l’ofici
primer segons sent Gerònim. Açò és lo
primer 1 Adam, Sed, Enós, 2 Quaynam,
primer nat, e los eteus 14 e gebuseus e
primer nat de Ismael hach nom Nabaot, e l’
primer Jambrà, e Jabes e Medan [*] e
primer nat de Judà, e féu mal en l’
primer nat Eliab, lo segon Amodab, lo terç
primer nat Ram e Bunà e Rohen e Esomach
primer nat Maas, e Yaquim e Quer. 28 E
primer nat, e Abipsí e los de Meresà, pare
primer nat fon de Efratha e ha nom Subal,
primer hach nom Emon, lo qual hach de
primer nat hach nom Johatan, lo segon
primer nat de son pare Yrrael, mas per ço
primer nat. 2 Mas Judà era soberch a sos
primer nat de Ysrael, foren Enoch e Fallú
primer nat fou Jasim, e Eluà. 29 E los
primer nat, e Asbael lo segon, e Acaylà lo
primer nat era Abdon, e l’altre Assur e
primer nat Hulam, e Gebús fon lo segon e
primer nat [*]. 6 E los fills de Sàram,
primer nat hach nom Abdon, [*] e l’altre,
primer e Obadià lo segon e Eliab lo terç
primer mes e era ple de totes parts, e
primer, e Sizà lo segon; e Gehús e Barià
primer nat, e Amaries, lo segon, e
primer nat Zacaries, e Jasiel lo segon,
primer nat, e Jasabat lo segon, e Joseè lo
primer nat e son pare féu-lo cap, 11 e
primer. 4 E sobra la part del mes segon
Primer libre de Parelipèmenon. Comensa lo
Primer libra del Parelipèmenon. 1,Tit
Primer libra de Parelipèmenon.
primera generació als fills [*] de Judà, e
primera genitura anomenada a Josep. 3
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1Par 24,7
1Par 25,9
1Par 26,14
1Par 4,4
1Par 8,7
1Par 11,6
1Par 11,6
1Par 29,29
1Par 15,13
1Par 9,2
1Par 11,22
1Par 17,9
1Par 18,17
1Par 21,2
1Par 28,1
1Par 23,29
1Par 21,23
1Par 5,6
1Par 12,28
1Par 15,5
1Par 15,7
1Par 15,9
1Par 15,22
1Par 19,16
1Par 19,18
1Par 27,4
1Par 27,5
1Par 27,8
1Par 27,9
1Par 27,10
1Par 27,11
1Par 27,12
1Par 27,13
1Par 27,14
1Par 27,15
1Par 27,34
1Par 29,11
1Par 7,40
1Par 11,22
1Par 13,1
1Par 15,16
1Par 15,25
1Par 19,3
1Par 22,17
1Par 23,2
1Par 24,5
1Par 24,6
1Par 25,1
1Par 26,26
1Par 26,26
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als fills d’aquells. 7 E axí la
mestres ab escolans. 9 E axí la
lurs pares [*]. 14 E caygué la sort
e aquests dos foren fills de Hur,
e Guera [*] a Manàat. E engendrà
dix: –Tot hom qui ferrà lo gebuzeu
sia cap e senyor de la host. E puyà
29 Les paraules del rey David, les
he aperellat loch, 13 cor Déu en la
2 Ells habitaren los habitadors
fets, de Cabseel, farí los dos
d’anganar-lo axí com los
[*]. E los fills de David los
poble. 2 E dix David a Joab e als
la host e los duchs dels trips, los
al sacrifici, e de les fogaces
lo pobla. 23 E dix Aruau a David:
rey dels assirienchs, e fon
ab le casa de son pare, qui era
Dels fills de Caat, e Uriel era lur
de Merarí e Asayà [*] 7 [*] era lur
fills de Elisafan [*] 9 [*] era
per sobrapuyar. 22 E Cananies,
a Aram ultra Jordà, e a Safach,
M ª pahons, e fo-hi mort Sofach,
e se companya, e Mohelet era
e eren XXIIII M hòmens. 5 E lo
e la companya [*]. 8 Del V mes era
companya [*]. 9 Del VI è mes era
En la companya del VII èn mes era
En la companyia del VIII èn mes era
En la companya del VIIII è mes fon
E en la companyia del X èn mes fon
14 En la companyia del XI mes fon
eren XXIIII M hòmens. 15 E fon
Joyadà, fill de Banaÿas, [*]. E lo
e tu ést aquell qui axalces tot
hòmens triats de batalla, cap dels
de Cabseel, farí los dos primers
XIII 1 Aconsellà’s David ab los
ab perxes. 16 E dix David als
David e los pròmens d’Israel e los
lur misetgeria. 3 E digueren los
ab tu. 17 E manà David a tots los
sobra Ysrael, 2 e ajustà tots los
aquells ab aquells, per ço com eren
de Leví, devant lo rey e davant los
Capítol XXV 1 E departí David los
David [*] e los caps patrons dels
millenars e dels sentanars, e los
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primera sort a Joraïp, e la segona a
primera sort a Josep, fill de Asaf; e la
primera a sol ixent a Ysaÿes [*] qui fon
primerament nat d’Efrata e pare de
primerament Husà e Hayut. 8 E Garaym
primerament sia cap e senyor de la host. E
primerament Joab, fill de Siruià, e fon
primeres e les derreres, són escrites en
primeria no·m donà entendra envers ell,
primers e eren en lur heratat e en lurs
primers prínceps de Moab, e davallà [*].
primers dies, 10 [*] que comaní jutges
primers nats anaven al lats del rey.
primers nats del poble: –[*] e comptats
primers nats de les companyes qui servien
primes alizes, e dels crespells, e de tota
–Prin-la e face’n lo meu senyor ço que
príncep del trip de Rubèn. 7 E sos germans
príncep, II M ª. 29 E dels fills de
príncep, e sos germans, C XXV. 6 Dels
príncep [*] e sos germans eren C XXX. 8 E
príncep Eliel [*] 10 [*] e sos germans C
príncep dels levitans, asayava, trompava e
príncep de la host de Adoàsser, aquests se
príncep de la host. 19 E vaeren los serfs
príncep e guiador sobra la companya, e
príncep de la host tercera del terç mes
príncep Samut lo jeserà, e [*] companya
príncep Hirahà, fill de Hiqués, lo
príncep Eles, lo palonita, dels fills de
príncep Zibaray Cursarí, del linatge de
príncep Abàsar amromita, del trip de
príncep Moharí lo Natafar, del linatge de
príncep Baraàs de Piator, dels fills de
príncep Alday de Natorfat, en lo XII è
príncep de la host del rey era Johab.
príncep. 12 E la riquesa e la honor és en
prínceps, ab tot lur linatge de host e
prínceps de Moab, e davallà [*]. 23 E matà
prínceps dels milenàs e dels sentanàs e ab
prínceps dels levitans que fecen star [*]
prínceps dels millenars anaven alegrament
prínceps de Amon a lur senyor Anum: –E
prínceps de Ysrael de ajudar a Salamó [*],
prínceps de Ysrael e los sacerdots e los
prínceps [*] de Déu dels fills de Aleatzar
prínceps e devant Sadoch, [*] fill de
prínceps de la host l’ofici de [*] Asap e
prínceps, dels millenars e dels sentanars,
prínceps de les hosts, 27 de les batallas
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1Par 27,1
Ysrael per lurs caps patrons e los
1Par 27,3
de Fares, qui era cap de tots los
1Par 27,22
fill de Johatan. Aquests foren los
1Par 27,31
Jahas lo geteu. Tots aquests eren
1Par 28,1
XXVIII 1 E ajustà David tots los
1Par 28,1
companyes qui servien lo rey e los
1Par 28,1
millenars e dels sentanars e los
1Par 28,21
coses, e encare has tots los
1Par 29,6
Senyor? 6 Donchs, vodàran los [*]
1Par 29,6
millanars e dels sentanars e los
1Par 29,24
a ell tot Ysrael. 24 E tots los
1Par 9,22
lurs linatges, e Daviu e Samuel lo
1Par 17,1
stava en son alberch, dix a Natan
1Par 17,3
paraula de nostre Senyor en Athan
1Par 21,9
9 E parlà nostre Senyor a Gaddi,
1Par 25,5
5 Tots aquests foren fills de Aman,
1Par 26,28
28 E tot açò que santificà Samuel
1Par 29,29
escrites en les Paraules de Samuel
1Par 29,29
sobra les Paraules de Natan
1Par 25,3 [*] per mà de lur pare Getidum, qui
1Par 16,22
los meus untats ne ab los meus
1Par 25,2
e Nathananies e Asserella [*] qui
1Par 25,1 [*] Asap e Aman e de Getidum, qui
Par Prol,Inc libre de Parelipèmenon. Comensa lo
Par Prol,Inc
segons sent Gerònim. Açò és lo
1Par Prol,Inc se contenen en suma. Prol,Inc Terç
1Par 15,25
de la archa. 25 E David e los
1Par Prol,75
[*], com en les altres coses me
1Par 8,32
aquests habitaren en Jerusalem de
1Par 12,40
40 E encara aquells qui eren
1Par 26,12 dels caps dels hòmens e dómeyas de
1Par 28,2 mos germans e mon poble, yo havia
1Par 12,17 lo Déu de vostro pare ho vage e us
1Par Prol,47
mayorment com lo meu treball
1Par Prol,21 de Lucià màrtir, e les migenseres
1Par 14,10
a nostre Senyor, dient: –Si yo
1Par 14,10 mes mans? E dix-li nostre Senyor:
1Par 14,14
a nostro Senyor, e Déu dix-li:
1Par 5,26
scomoch contre ells l’esperit de
1Par 10,4
E pres Saül le sua espaza e posà le
Par Prol,4
car per sengles noms e per sengles
1Par 1,8
de Cam foren Eús e los egipsians e
1Par Prol,2 LXX enterpatradors estave ferma e
1Par 2,53
linatges [*] fo lo Jattatell e le
1Par 11,20
-na, e ell era en compte dels tres
1Par 11,25
terç vasal. 25E ell era dels XXX
1Par 12,14
caps de la host. E de aquests lo
1Par 19,12
12 E dix Johab a son germà: –Si
1Par 19,12
que yo, tu vina e ajuda’m, e si
1Par 19,19
pau ab David e serviren-lo. E
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prínceps dels sentanars e dels millenars,
prínceps [*] del mes primer. 4 E sobra la
prínceps de cascun trip d’Israel. 23 E
prínceps sobra los fets del rey David. 32
prínceps de la host e los duchs dels
prínceps dels millenars e dels sentanars e
prínceps dels mobles e del bestiar del rey
prínceps e tot lo poble al teu
prínceps dels millanars e dels sentanars e
prínceps de la obra del rey 7 que [*] a la
prínceps e vasals, e encara tots los fills
profeta los stablien en lur lealtat, 23 e
profeta: –Vet que yo sech en casa coberta
profeta dient: 4 –Vé e digues a David mon
profeta de David, dient: 10 –Vé e parla a
profeta del rey ab paraules de Déu per
profeta e Saül, fill de Sis, e Abner, fill
profeta, sobra les Paraules de Natan
profeta [*]. 30 Ab son regisma e son
profetava ab òrguens per loar e banayr
profetes no vullau malignar.”» 23 «Cantats
profetitzava per mà del rey. 3 E los fills
profetitzaven ab òrguens e ab tabals e ab
pròlech primer segons sent Gerònim. Açò és
pròlech de sent Gerònim sobre lo libre del
pròlech Prol Si le esplació dels LXX
pròmens d’Israel e los prínceps dels
promoven, despux raproven, axí si virtut e
prop lurs germans e ells ensemps. 33 E
prop, axí com Isachar e Zabulon e
prop lurs germans per servir le casa de
proposat de bastir casa de rapòs en lo meu
prou. 18 L’esperit vestí Masà, cap dels
prova per los jueus e encare de ço qui és
províncies qui són entre aquests [*]
pug contre los filisteus, donar-los–Puge, que yo·ls te daré en te mà. 11 E
–Puge derrera ells e fé-los le volta
Pul, rey de Ssur, e l’esperit [*] rey axí
punta en son pits e lo pom en terra, e
punts de paraules les stòries qui són
Pur e Canaan. 9 E los de Chus foren Sabaà
pura segons ço que ells havien
Purita e le Suimtà e lo Nestrayà, e
pus hondrats, 21 e aquells dos dels quals
pus honrats, mas entrò el terç no hy
pus poch és senyor de C e lo mayor de M ª.
pus fort és Aram que yo, tu vina e ajuda
pus forts són los fills d’Amon que tu, yo
puxs no volgueren ajudar Aram als fills d’
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1Par 11,6
sia cap e senyor de la host. E
1Par 13,6
nostre Senyor de Cariaciarim. 6 E
1Par 21,19 en la era de Geruau gebuzeu. 19 E
1Par 21,26
bastí aquí altar a nostra Senyor e
1Par 27,24 de nostre Senyor contra Ysrael e no
1Par 15,14
los llevitans, per ço que
1Par 15,3
de Israel en Jerusalem per fer
1Par 15,25 millenars anaven alegrament per fer
1Par 17,5
en casa del dia ensà que yo fiu
1Par 14,11
que yo·ls te daré en te mà. 11 E
1Par Prol,53
ull no ha vist ne orella oït, ne és
1Par 15,12
vostros fills e vostros germans, e
1Par 16,32
alegran-se los camps, e tot ço
1Par Prol,25
libres per Oríginers doctor, lo
1Par Prol,40
·s lig en les lurs esglésies, la
1Par Prol,45
sia treta e bestida novella, le
1Par Prol,52 on diu [*]: «E veuran aquell [*] lo
1Par 2,1
foren fills de Ysrael Jacob, al
1Par 2,49
infentà a ell Zàbet e Tiranó, 49 lo
1Par 3,1 Hebron: lo primer hach nom Emon, lo
1Par 3,1
le ismaelita, e lo segon Daniel, lo
1Par 3,3
Agayit, 3 lo quint fo Jeroboam, lo
1Par 6,26
foren Mansay e Masnet, 26 del
1Par 7,15
e lo nom del segon Salfat, lo
1Par 7,24
filla hach nom Halazaraalanzar, le
1Par 16,40
en la ley de nostre Senyor, la
1Par 19,1
fills de Amon, e regnà son fill, lo
1Par 20,5 Lamí, germà de Goliès lo geteu, del
1Par 21,19
David per la paraula de Gad, la
1Par 22,5
de Déu en totes les terres, per la
1Par 29,5
obra per mà de mestres. Donchs,
1Par 21,10
“Diu nostra Senyor que prengues
1Par 12,17
tort que ell no·ls tenia: –E per
1Par Prol,23
palestins, qui són filisteus, los
1Par Prol,38
e aprés de les LXX ceŀles, las
1Par 5,25
pares dels pobles de la terra, los
1Par 10,3
lo aquells qui·l passaguían, dels
1Par 11,21 pus hondrats, 21 e aquells dos dels
1Par 14,4
engendrà més fills e filles, 4 los
1Par 27,1
lo rey en diversos oficis, los
1Par 4,23
de Gederà habitaven aquí ab lo rey
1Par 6,31
sobre [*] la casa de nostre Senyor,
1Par 8,8 E Garaym engendrà al camp de Moab,
1Par Prol,90 manifesta depertits e per rimes «en
1Par 16,11
nostre Senyor e sa virtut, e
1Par 2,14
lo terç Semtà, 14 e Tergatan lo
1Par 3,2
filla de Carmay, rey de Jessur; lo
1Par 3,15
Joatxim, lo terç Sededxies, lo
1Par 8,2
e Acaylà lo terç, 2 e Nohà lo
1Par 12,10
e Eliab lo terç 10 e Masmanà lo
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puyà primerament Joab, fill de Siruià, e
puyà David e tot Ysrael de Beleat a
puyà David per la paraula de Gad, la qual
puyà aquí holacausts e sacreficis
puyà lo nombra de les paraules dels dies
puyacen l’arque de nostro Senyor Déu d’
puyar l’arque de nostra Senyor en lo loch
puyar l’archa de la covinensa de nostre
puyar Ysrael de terra de Egipta entrò al
puyaren en Baylfarazim, e anà-hy David e
puyat en cor de home, aquelles cozes que
puyats l’arque de nostre Senyor Déu de
qu·hi és. 33 Adonchs cantaran los arbres
qual hi treballà molt, e tot lo segle
qual cosa no saberen los LXX
qual he treta de la traslació entiga,
qual ull no ha vist ne orella oït, ne és
qual mudà lo nom nostro Senyor Déu Israel.
qual engendrà Sàaf, pare de Ysmaach, e
qual hach de Avinóham le ismaelita, e lo
qual hach de Abigal de Carmell, 2 e lo
qual hach de Achlà, se muller [*]. 4 A
qual fon fill Elcanà e Safay e Nàar 27 e
qual no hagué sinó filles. 16 E infantà
qual bastí Bacharon, lo Jusà e lo Sobirà,
qual manà a Ysrael. 41 [*] Eman e Gedità e
qual havia nom Anum [*]. 2 E dix David:
qual la sua lança era axí com un plagador
qual dix per nom de Déu. 20 E regirà’s
qual cosa yo lo hy aparallaré. E aparallà
qual serà aquell que no umple vuy le sua
qualcosa tu vulles d’aquestes tres coses
qualque rahó vós siats venguts, lo Déu de
quals libres esplanaren Panfili e Ausebi,
quals vulgarment són axelsades sens actor,
quals havia destrovits Déus devant ells.
quals ell hach gran pahor. 4 E dix Saül a
quals fon senyor, e entre lo terç no poch
quals havían nom axí: Sannà e Sabal e
quals entraven e axien de mes en mes en
quant regnà. 24 E los fills de Simeon
quant se posave l’arque de nostro Senyor;
quant ne tramatia Huzim e Baraàs, ses
quants que servesquen a mi mateix e als
quarits la sua [*] sovint, 12 remembrats
quart, e Raday lo sinquè, 15 e Semolo lo
quart fo Adonias, fill de Agayit, 3 lo
quart Zalum. 16 [*] 17 E los fills de
quart, e Rafà lo quint. 3 E Beaell hach
quart e Geremies lo quint 11 e Escay lo VI
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1Par 16,5
e Joel lo terç, e Samarimot lo
1Par 23,19
e Johazies, lo terç, e Jahaman, lo
1Par 24,23
e Jahaziel, lo terç, e Jamean, lo
1Par 26,2
segon, Zabadies lo terç, Janiel lo
1Par 26,4
segon, e Joseè lo terç, e Sachar lo
1Par 26,11
e Nalabies lo terç, e Zacaries lo
1Par 24,8
Jadeÿas, 8 e la terça a Carim, e la
1Par 25,11 a sos germans, e foren XII; 11 e la
1Par 27,7
son fill. 7 E sobra la part
1Par 7,3
e Obedià e Joel e Ysaÿes, e foren
1Par 21,20
E regirà’s Aruau e viu l’àngel, e
1Par 7,1
e Jonà e Jassip e Simeron, e són
1Par 9,26
aquests, 26 cor ab lealtat eren los
1Par 1,2 Capítol primer 1 Adam, Sed, Enós, 2
Par Prol,1
Testament. Prol E és tal e ten gran
Par Prol,10
és dit ramenbrament de ço
Par Prol,11
coses lexades, cor aquelles coses
1Par Prol,2
estave ferma e pura segons ço
1Par Prol,4
sant dels bisbes, me rabugeries
1Par Prol,9
la novella esgleya, justa cosa era
1Par Prol,13 sia corrumpuda e forsada, tu cuydes
1Par Prol,15
és jutyat, què sia vera cose, o
1Par Prol,17
per escarnir los jueus. Sàpies
1Par Prol,29
sertes paraules, ço és a saber,
1Par Prol,37
als altres no covenia de tenir ço
1Par Prol,44 ne per què·s cuyden n·és cuydaren
1Par Prol,49
ço qui és per l’apòstol? Sapiats
1Par Prol,54
en cor de home, aquelles cozes
1Par Prol,62 sent Johan: «Qui creu en mi, segons
1Par Prol,64 aygua viva.» Hoch, i és escrit [*]
1Par Prol,66
En aquell loch [*] escrit on diu
1Par Prol,77
e vici no sia en les coses, mas
1Par Prol,79 mestres. Menys de ço, menbre a mi
1Par Prol,83
en convent dels frares. E ço
1Par Prol,86 dels Dies dels reys», per ço és fet
1Par Prol,90
depertits e per rimes «en quants
1Par Prol,92
e als meus»; e faré açò segons
1Par 1,32
fills de Ismael. 32 E los fills
1Par 1,43
regnaren en la terra de Edom abans
1Par 2,9
fon Esarià. 9 E los fills de Esrom
1Par 2,27
27 E foren los fills de Honam,
1Par 2,48
48 E una altre concupina de Càaff,
1Par 3,9
Daviu e són VIIII, menys de aquells
1Par 4,10
açò e açò. E féu-li venir Déu açò
1Par 4,33
són a Bàal, açò és, lur habitació,
1Par 5,18
asperts de batalla, e trobaren-se
1Par 6,10
e Johanan engendrà Azaries, aquell
1Par 6,10
aquell que sacrificà en lo temple
1Par 6,31
de aquell. 31 Aquests són aquells
1Par 6,32
tabernaccla del testament [*] entrò
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quart, e Johel lo quint [*] ab esturments
quart. 20 E los fills de Jusiel: Michà, e
quart, e Uziel [*]. 24 [*] Michà, e lo
quart, 3 Elom lo V è, Jacanat lo VI,
quart, e Natanael lo V è, 5 e Amiel lo VI,
quart; tots los fills e germans de Cussí
quarta a Sehorim, 9 e la quinta a
quarta sort axí a Jasser e a sos fills e a
quarta fon Azael, germà de Joal, e
quatra caps. 4 E allí ells foren per lurs
quatra seus fills ab ell, qui s’amaguaren
quatre. 2 E los fills de Tolà foren Huzí e
quatre portés e eren levitas e eren
Quaynam, Malech, Jàrec, 3 Henoch,
que sens aquest, si algú vol aprovar a ci
que no podem dir, de les coses lexades,
que en la Lig e en los libres dels Reys no
que ells havien enterpetrat, sertes tu,
que yo trelladàs segons lo sermó letí los
que fos afermat e nostre scilenci aprovàs.
que sia nostra voluntat e de molts és
que sia feta novella cosa sobra vella per
que Alaxandria e Egipte louen Hacifiya
que la un no hy consentí e los altres
que una vegada havien pres, e aprés de les
que [*] la mia traslació sia treta e
que yo he escrit no ha molt lo libra Del
que Déu ha aperallades en aquells qui l’
que diu le Escriptura, del ventre d’
que lo Salvador donà testimoni [*]. En
que los LXX enterpatredors no han e [*] l’
que sia mudada ab lo actor e ab los
que doní e liuré als vostres le explanació
que yo he enterpetrat Divré ha-Iannín, ço
que les històries †nosaltres† e los
que servesquen a mi mateix e als meus»; e
que diu Ysmeu: «Si les orelles dels altres
que engendrà Caturà, concupina de Abraam,
que regnàs rey en Ysrael: Bele, fill de
que li infentà Nasaracamel foren Rama e
que hach de Jarechmel, son primer nat
que hach nom Micalí, infentà a ell Zàbet e
que hach de les concopines, e Tamar era
que demanà tot. 11 E Calup, germà de Suà,
que a tots se pertenyia. 34 E Massobat [*]
que éran XXXXIIII M ª DCC LX hòmens a
que sacrificà en lo temple que féu Salamó
que féu Salamó en Jerusalem. 11 E Azaries
que David féu star sobre [*] la casa de
que Salamó bastí le casa de nostre Senyor
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1Par 6,54
e Quimàs, de aquell. 54 E ço que direm foren asetyamens per albergar
1Par 7,14
los fills de Menessè foren Asariel, que li infantà le sua concupina, le grega;
1Par 9,31
era mayoral [*] ab lealtat que fos sobra le obra dels crespells. 32 E
1Par 10,5
ella. 5 E com son scuder vahé açò que Saül era mort, féu semblant de si
1Par 10,7
hòmens d’Israel qui eren en lo pla que mort era Saül e sos fills e que tota
1Par 10,7
pla que mort era Saül e sos fills e que tota le host qui era ab ell era en
1Par 10,8
en ellas. 8 E, com vench l’endemà que la batalla fonch feta e finida,
1Par 10,11
hòmens de Jabés-de-Galaat tot ço que havien fet los filisteus a Saül, 12 e
1Par 11,1
en Hebron, dient a Daviu: –Vet que nós som tos ossos e te carn matexa, 2
1Par 11,2
carn matexa, 2 [*] e encare mentra que Saül era viu e rey, tu eras aquell que
1Par 11,2
Saül era viu e rey, tu eras aquell que feyes entrar e axir Ysrael devant ell.
1Par 11,11 gitava son dret sobra CCC hòmens que matà una vegada. 12 E aprés ell era
1Par 11,19 Senyor, 19 e dix: –No plàcia a Déu que yo face aquesta cosa, que yo bega la
1Par 11,19
a Déu que yo face aquesta cosa, que yo bega la sanch d’equests hòmens,
1Par 11,20
ell gitava le sua lança sobra CCC que matà-na, e ell era en compte dels
1Par 12,1
a David en Sichalech, dementra que era detengut [*] Saül, fill de Sis;
1Par 12,17
-lo a sos anamichs, sens tort que ell no·ls tenia: –E per qualque rahó
1Par 12,22
a David per ajudar-li entrò que fo ab ten gran host com host de Déu.
1Par 12,29
hòmens, e encare foren més, sinó que guardaven la casa de Saül. 30 E dels
1Par 12,31 foren asenyalats cascú per son nom que vinguecen en ajuda de David per fer1Par 12,32 de Ysacar, sabents sciència, per ço que sabessen despux so que faria Ysrael, e
1Par 12,32
per ço que sabessen despux so que faria Ysrael, e foren de lur trip caps
1Par 13,9
per pendra l’arque e ratenir-le, que no caygués, cor la vadella allenegà e
1Par 13,14
la casa de Obedebedom, e tot ço que hy havia. 14,Tit Capítol XIIII 1 E
1Par 14,2
a bestir le casa. 2 E David conech que nostre Senyor l’havia endressat a
1Par 14,8
8 E, com hagueren oït los filisteus que David era untat rey sobra Ysrael,
1Par 14,10
E dix-li nostre Senyor: –Puge, que yo·ls te daré en te mà. 11 E puyaren
1Par 14,12 lexaren aquí lurs déus e David manà que hom los cremàs, e foren cremats. 13
1Par 14,15 E, com oyràs le veu de la tempesta que yo los trematré al camp de Betaÿm,
1Par 15,2
allí tenda. 2 E adonchs dix David que nengú no s’acostàs a la arque de Déu,
1Par 15,2
cor ells alegí nostre Senyor que aportacen la arqua e que la servicen
1Par 15,2
Senyor que aportacen la arqua e que la servicen per tostemps. 3 E féu
1Par 15,3
arque de nostra Senyor en lo loch que li havia aparellat. 4 E ajustà David
1Par 15,14
santificaren los llevitans, per ço que puyacen l’arque de nostro Senyor Déu
1Par 15,16
David als prínceps dels levitans que fecen star [*] ab himnes e ab cants e
1Par 16,1
-le estar dins lo tabernaccla que David li havia atendat, e sacrificaren
1Par 16,15
’s tostemps en lo segle [*] e açò que ha manat en M ª generacions, 16 que
1Par 16,16 que ha manat en M ª generacions, 16 que ordonà a Aabram, en son sagrament [*].
1Par 16,19
éreu de poch nombra e ten pochs que paríets palagrins, 20 anant d’una
1Par 16,21
21 E Déu en altra pobla no sofarí que negun hom vos nogués e corregí per los
1Par 16,31
’s la terra e diguen [*] les gents que nostre Senyor ha regnat. 32 Brugesca
1Par 16,43
establits al portal. 43 E aprés que fon fet, anà-ce’n lo poble, cascú
1Par 17,1
17,Tit Capítol XVII 1 Dementra que David stava en son alberch, dix a
1Par 17,1
alberch, dix a Natan profeta: –Vet que yo sech en casa coberta de sedra e l’
1Par 17,2
E dix Anathan a David: –Fes tot ço que has en ton cor, car nostra Senyor és
1Par 17,5
no he habitat en casa del dia ensà que yo fiu puyar Ysrael de terra de Egipta
1Par 17,6
comaní a tots los jutges de Ysrael que administracen lo meu pobla, no que·ls
1Par 17,6 que administracen lo meu pobla, no que·ls digués que·m fecen casa de cedres
1Par 17,6
lo meu pobla, no que·ls digués que·m fecen casa de cedres ni ma’n
1Par 17,7
pres del folch derrera les ovelles que sies senyor sobra lo meu pobla d’
309

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 17,10 lo axí com los primers dies, 10 [*]
1Par 17,10
tots los teus anamichs, e encara
1Par 17,10 anamichs, e encara que·t denunciu
1Par 17,15
paraules e tota aquesta visió
1Par 17,16 yo, Senyor, ne qui és mon alberch,
1Par 17,21
No ha nenguna gent en la terra
1Par 17,21
per gitar gent devant lo teu poble
1Par 17,23
E tu [*]. 23 Senyor, la paraula
1Par 17,27
banayr la casa de ton serf, e
1Par 18,7
on anà. 7 E pres les vergues d’or
1Par 18,9
[*]. 9 E oý Tecuni, rey de Emat,
1Par 18,10 fill al rey David per demanar pau e
1Par 18,10
per demanar pau e que·l saludàs e
1Par 18,11
Senyor ab l’argent e ab l’aur
1Par 19,3
a lur senyor Anum: –E cuydes tu
1Par 19,3
de conortar-ta de ton pare e diu
1Par 19,3
que·t tramet aconortadors? Sàpies
1Par 19,5 David. E David tremès los misatges
1Par 19,5
[*]: –[*] en Gerichó entrò
1Par 19,6
6 E veren los fills d’Amon
1Par 19,6 Naraymè e Doram e Mahacà, e encara
1Par 19,10
de la ciutat. [*] 10 E viu Joab
1Par 19,12
a son germà: –Si pus fort és Aram
1Par 19,12
si pus forts són los fills d’Amon
1Par 19,13 nostre Déu, e nostre Senyor face ço
1Par 19,15 15 E com los fills d’Amon vaheren
1Par 19,19 19 E vaeren los serfs de Adorrózer
1Par 20,1
com l’any fou passat, en lo temps
1Par 20,2
corona del cap de lur rey e trobà
1Par 21,1
21,Tit Capítol XXI 1 E fon fet
1Par 21,1
estech sobra Ysrael e temtà David
1Par 21,10
a ell açò: “Diu nostra Senyor
1Par 21,12
o tres anys de fam o tres mesos
1Par 21,13
moltes són les sues misericòrdias,
1Par 21,18 Senyor dix a Gaddi: –Digues a David
1Par 21,22
lo planer argent lo’m dóna, per ço
1Par 21,23
-la e face’n lo meu senyor ço
1Par 21,23
ço que li sia bo a sos ulls, vet
1Par 21,24
de ço del teu a nostra Senyor e
1Par 21,28
en son foura. 28 E com viu David
1Par 21,29
lo tabernaccla de nostre Senyor,
1Par 22,2 holocaust de Ysrael. 2 E manà David
1Par 22,5
aparallaré. E aparallà David de ço
1Par 22,5
obs son fill gran multitud abans
1Par 22,6
6 E apellà [*] Salamó e manà-li
1Par 22,12
e discreció en regir sobra Ysrael e
1Par 22,13
fer les sirmònies e los judicis
1Par 22,14
no·t temes ne hages pahor. 14 Vet
1Par 22,18
a Salamó [*], dient: 18 –Veus
1Par 22,19
de nostre Senyor Déu, per ço
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que comaní jutges sobra lo meu poble d’
que·t denunciu que casa bastirà [*]
que casa bastirà [*] nostre Senyor. 11 E
que Déu dix a Nathan, dix Nathan a David.
que tu m’hages fet venir? 17 E encara açò
que Déu hi sia anat per rembra lo seu
que has rasamut de Agipta. 22 E d’aquí
que has parlada sobra lo teu serf e sobra
que sia tostemps devant tu, cor tu, Senyor
que havien los serfs de Adoràtzer e
que David havia farida e consumada tota la
que·l saludàs e que li fes gràcias, com
que li fes gràcias, com havia ferit
que portà de totes les gents de Edom e de
que David face amistança de conortar-ta
que·t tramet aconortadors? Sàpies que no
que no hy són venguts per açò, sinó per
que no li vinguecen davant, cor molt éran
que sia brotada vostra barba, e despuxs
que havían envergonyits los misatgers de
que soldayacen de Sabbà carretes e
que la batalla li era davant e darrera, e
que yo, tu vina e ajuda’m, e si pus forts
que tu, yo t’ajudaré. 13 E sforce’t e
que li plàcia. 14 E acostà’s Joab, ell e
que Aram era fogit, fogiren aytanbé per mà
que consumats eren per Ysrael; féran pau
que los reys ixen a host, Joab ajustà tot
que pesava un quintar d’or e havia-hy
que Satanàs estech sobra Ysrael e temtà
que comtàs lo poble. 2 E dix David a Joab
que prengues qualcosa tu vulles d’
que·t perseguéscan tos anamichs a glay o
que caura en la mà de l’homa. 14 E,
que endrés altar a nostre Senyor en la era
que sia estada pasada e estancada la
que li sia bo a sos ulls, vet que yo·t
que yo·t daré los meus bous a fer
que·ls holocausts focen dabades. 25 E
que nostre Senyor li havia respost en la
que Moysès havia fet en lo desert, e [*]
que hom ajustàs tots los palagrins de la
que havia obs son fill gran multitud abans
que morís. 6 E apellà [*] Salamó e manàque bastís la casa de nostre Senyor Déu d’
que guarts le lig de nostre Senyor ton
que comanà nostre Senyor a Moysès sobra
que en ma pobretat he aparellat a nostro
que vertaderament nostre Senyor és ab vós,
que fassats vanir l’archa de la amistança
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1Par 24,4
atrobats dels fills de Aleatzar més
1Par 24,6
E aquests prenien una part de açò
1Par 24,6
pertenyia a Aleatzar e altra d’açò
1Par 26,26
sobra los tresors dels santuaris
1Par 26,27
de les batallas e de les despulles,
1Par 26,28
la casa de Déu. 28 E tot açò
1Par 28,4
Déu d’Israel ha elet a mi més
1Par 28,5
Ysrael. 5 E de tots mos fills,
1Par 28,5
n’ha donats, [*] Salamó, mon fill,
1Par 28,8
de nostre Senyor e·n [*] vos dich,
1Par 28,8
e·n [*] vos dich, que reguordets e
1Par 28,8
de vostro Senyor Déu, per ço
1Par 28,10
lexar-t’ha per tostemps. 10 Vet
1Par 28,10
que are nostre Senyor t’ha alagit
1Par 28,20
·t derelinquirà ne·t lexarà entrò
1Par 29,1
–Salamó, mon fill, és u
1Par 29,3
encara he tresor de or e d’argent
1Par 29,5
mestres. Donchs, qual serà aquell
1Par 29,7
e los prínceps de la obra del rey 7
1Par 29,14 14 E com qui som yo ni lo meu pobla
1Par 29,17
teu és tot. 17 E yo sé, Déu meu,
1Par 29,19
fer-ho tot e de bastir lo palau
1Par 29,25 [*] yamés no fo [*] en Ysrael abans
1Par 16,19
part de la vostra heratat.” 19
1Par Prol,14
voluntat e de molts és jutyat,
1Par Prol,42 LXX enterpatredors, e adonchs, per
1Par Prol,43
la mia relació en letí ne per
1Par Prol,93
les orelles dels altres són sordes,
1Par 4,31 Saraÿm. Aquestes són las ciutats en
1Par 10,14
14 e no requerí nostre Senyor, per
1Par 17,4
Senyor: Tu no bastiràs casa en
1Par 21,3
som serfs de nostre Senyor, per
1Par 21,3
tu, mon senyor, açò? Ne per
1Par 21,12
de Israel. Ara, donques, digues
1Par 21,17
fet lo mal. Mas aquestes ovellas,
1Par 17,18
tots los hòmens, Senyor Déu. 18
1Par 17,18
Senyor Déu. 18 Què dirà David?
1Par 1,29
Ismael hach nom Nabaot, e l’altra
1Par 1,31 e Edab e Temà 31 e Gecur e Nafís e
1Par 1,36 Teniman e Omar e Saffí e Gehecam e
1Par 2,27
son primer nat Maas, e Yaquim e
Par Prol,Inc sobre lo libre del Peralipèmeneon,
Par Prol,5
punts de paraules les stòries
1Par Prol,6
letí los libres habraychs, cor ço
1Par Prol,21 màrtir, e les migenseres províncies
1Par Prol,22
són entre aquests [*] palestins,
1Par Prol,31
en si matex raprès; mas, ço
1Par Prol,35
ço és a saber, aquelles coses
1Par Prol,47 prova per los jueus e encare de ço
1Par Prol,55 que Déu ha aperallades en aquells
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que dels fills de Ytamar dels hòmens cap
que pertenyia a Aleatzar e altra d’açò
que pertenyia a Itamar e aquestes coses
que santificava David [*] e los caps
que santificaren per esforsar la casa de
que santificà Samuel profeta e Saül, fill
que nengú de la casa de mon pare per esser
que molts me n’ha donats, [*] Salamó, mon
que siga sobra lo siti rayal del regna de
que reguordets e que fasats e requirats
que fasats e requirats tots los manaments
que haratets la bona terra e la façats
que are nostre Senyor t’ha alagit que tu
que tu li bestesquas casa al seu santuari,
que hages complida tota la obra del servey
que nostre Senyor ha alet, ell és fadrí
que donaré a la casa del meu Déu, part tot
que no umple vuy le sua mà e aquella
que [*] a la [*] casa de Déu [*], X mília
que hajam tenguda força de vodar axí? Cor
que tu tries lo coratge dels dreturés e
que he endressat. 20 E adonchs dix David a
que ell. 26 E David, fill de Jessè, regnà
Que dabans éreu de poch nombra e ten pochs
què sia vera cose, o que sia feta novella
què no rabran la mia relació en letí ne
què·s cuyden n·és cuydaren que [*] la
què n’he yo a fer?» (ço és a dir, si les
què regnà David. 32 E los pobles foren
què nostre Senyor lo ocís, e girà lo regna
què habit, 5 cor no he habitat en casa del
què raquerràs tu, mon senyor, açò? Ne per
què serà gran colpa en Irrael? 4 E la
què respondré en aquell qui·m tramet.” 13
què han fet? Senyor Déu, sia le tua mà
Què dirà David? Què anadiràs a David, ton
Què anadiràs a David, ton serf, més de
Quedar e Adobael e Nubsam 30 e Missà e
Quèdema. Aquests foren fills de Ismael. 32
Quehenam e Temmià e Amalech. 37 E los
Quer. 28 E foren los fills de Honam Samay
qui és esplenació del Vell Testament. Prol
qui són jaquides en los libres dels Reys,
qui una vegada era enflamat en les orelles
qui són entre aquests [*] palestins, qui
qui són filisteus, los quals libres
qui és de mayor audàcia, en [*] translació
qui menys éran stades dites [*]. Donches
qui és per l’apòstol? Sapiats que yo he
qui l’amen», e les altres coses semblants
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1Par Prol,72
ten solament dels contradients,
1Par Prol,87
e los boscatges dels noms,
1Par Prol,88
per lo vici dels escrivans,
1Par 1,43
e Eram. 43 E aquests són los reys
1Par 1,43
rey en Ysrael: Bele, fill de Ebor,
1Par 1,46
regnà aprés ell Adab, fill de Adab,
1Par 1,48
en son loch Saül de Roboetalnaar
1Par 1,50
era Macabel, filla de Matret,
1Par 2,7
foren [*]. 7 [*] Achor, aquell
1Par 2,24 Calev-Efrata. E le muller de Esrom,
1Par 2,26
26 E Jarechmel hach altra muller,
1Par 2,29 29 E lo nom de la muller de Abizur,
1Par 2,34
filles, e havia un fill egipcià,
1Par 2,52
52 E Subal, pare de Cariaciarim,
1Par 2,53
le Suimtà e lo Nestrayà, e aquells
1Par 2,55
Sumatiu. Aquests són los cavitans
1Par 3,1
1 Aquests són los fills de Daviu
1Par 3,2
tercer fon Abalon, fill de Maachà,
1Par 3,22
e Gabal e Barzaha e Narias e Safar,
1Par 3,23
Johanay e Azatxies e Adzarican,
1Par 3,24 e Acap e Jornam e Dalayà e Nahan,
1Par 4,11
tot. 11 E Calup, germà de Suà,
1Par 4,11
de Suà, qui li engendrà Mahir,
1Par 4,12 engendrà Barassà, Fasseyà e Faynà,
1Par 4,18
E aquestes són fills de [*] faraó,
1Par 4,22
hòmens de Concelè e Joàs, Sarap,
1Par 4,33
V viletes, 33 e totes les viletes
1Par 4,33
qui són entorn aquestas ciutats,
1Par 4,38
e Samaÿas. 38 Aquests són los
1Par 4,41 entigament. 41 E vengueren aquests
1Par 4,41
lurs tabernacles, e lurs porxos
1Par 4,43
caps; 43 e fariren les relíquies
1Par 5,6
e Rahagè e Bàal 6 e Baerà, aquell
1Par 5,20
[*]. 20 [*] e tots aquells
1Par 5,22
catius C M ª, 22 menys d’equells
1Par 5,24
e Jeremies e Hodomnà e Jadiel,
1Par 6,33
lur ofici. 33 E aquests e aquells
1Par 6,55
e caygué-lus en sort 55 Hebron,
1Par 6,61
de lur linatge. 61 E dels de Caat
1Par 6,65
trip de Bengemín aquestes ciutats,
1Par 6,70
de Menassè haguéran los de Caat
1Par 7,7
[*] e Jamarot e Horí. E foren V,
1Par 7,11
tots aquests foren fills de Jadiel,
1Par 7,13 Gaasiel e Guhim e Gàtzare e Salum,
1Par 7,15 muller germana dels huzamitans [*],
1Par 7,31
de Barià foren Èber e Marcaal,
1Par 8,6
6 Aquests són los fills de Ehud
1Par 8,25
e Antories 25 e Abdaxà e Famiel,
1Par 8,38
d’equell. 38 E Asael hach VI fills
1Par 9,12
Mesuŀlam, e fon fill de Masbenut,
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qui ab dents de cha me rouhen, em poblich
qui són confusos per lo vici dels
qui de l’enteniment ells senyen,
qui regnaren en la terra de Edom abans que
qui havia nom abans Dinadab. 44 E morí
qui farí Madian al camp de Moab; e lo nom
(qui vol dir «de la amplària del flum»).
qui fon fill de Massabab. 51 E mor Adar,
qui envergonyí Yrrael com peccà en lo vot.
qui havia nom Abià, enfantà-li Essur,
qui hach nom Atharà. Aquesta fo mare de
qui ha nom Abial, e infentà-li Aeban e
qui havia nom Saarchaà. 35 E Saran donàqui veya sobra le miytat de les passades,
qui exiren dels seherjatans e aquells fon
qui vingeren de Manquist, pare de
qui nasquéran en Hebron: lo primer hach
qui fon filla de Carmay, rey de Jessur; lo
qui foren sinch. 23 E los fills de Naries
qui foren tres. 24 E los fills de Johanay
qui foren VII. 4,Tit Capítol IIII 1 E los
qui li engendrà Mahir, qui fon pare de
qui fon pare de Eschon. 12 E Escon
qui fon pare de Hineàs. Aquests són los
qui pres Marod. 19 E lo fill de la muller
qui senyorayaven a Moab [*]. 23 E los
qui són entorn aquestas ciutats, qui són a
qui són a Bàal, açò és, lur habitació, que
qui vénen per noms mayorals en los
qui són escrits per nom, en lo temps de
qui foren trobats destroÿren-los entrò
qui eren escampades de Hamalech, e
qui cativà Tilgatpelièzet, rey dels
qui eren ab ells, cor a Déu cridaren en la
qui eren morts en la batalla, [*] e
qui foren [*] hòmens de nomenada, caps de
qui estaven ab lurs fills: [*] Eman lo
qui és en l’entrada de Judà, e lurs
qui foren romasos, del linatge d’equell
qui són apellades per nom axí com dit és.
qui són romasos, Aner e Balam e lurs
qui foren cap de la casa de lur pare,
qui eren caps de tots hòmens de guerra, e
qui fon fill de Balaat. 14 E los fills de
qui havien nom Mahaheyà, e lo nom del
qui fon senyor de Bercayt. 32 E Èber
qui foren caps de les cases de lurs pares
qui foren fills de Sasach. 26 E Samaý e
qui havien nom axí: Miraquem e Bruqú e
qui fon fill de Amar. 13 E lurs germans
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1Par 9,13 fon fill de Amar. 13 E lurs germans
1Par 9,16
fill de Asuà, fill de Alcanà,
1Par 9,33
tots los cantors [*] dels levitans,
1Par 9,44
Hasael. 44 E Assael hagué VI fills,
1Par 10,3
sobra Saül, e trobaren-lo aquells
1Par 10,7
com veren tots los hòmens d’Israel
1Par 10,7
Saül e sos fills e que tota le host
1Par 10,8
e trobaren Saül e sos fills morts,
1Par 11,6
de Daviu». 6 E dix: –Tot hom
1Par 11,8
le ciutat de Daviu tot entorn ço
1Par 11,10
10 Aquests són los caps vaxalls
1Par 11,10 los caps vaxalls qui éran ab Daviu,
1Par 11,13
aquí an batalla en lo camp
1Par 11,17
–Qui·m darà a beura de la aygua
1Par 11,18
del pou de la porta de Batlem,
1Par 12,4 de Hanachot. 4 E Samaÿas de Gabaon,
1Par 12,8
host, aperellats ab lansa e ascut,
1Par 12,23
dels capdals hòmens garnits [*]
1Par 12,28 27 [*] III M ª e DCC. 28 E Sadoch,
1Par 12,28
de host ab le casa de son pare,
1Par 12,31
trip de Menessè foren XVIII M ª,
1Par 12,38
tot Ysrael. Encare tots aquells
1Par 12,40
aparellat. 40 E encara aquells
1Par 13,2
e enviem per nostros germans
1Par 13,2
los sacerdots e tots los levitans,
1Par 13,6
Ysrael de Beleat a Cariaciharim,
1Par 13,6 nostre Senyor [*] en lo nom de Déu,
1Par 13,7
de Benadab, on era Asaà e Achià,
1Par 15,24
e Massay e Zacaries [*] e Alètzar,
1Par 15,27
de porpra, e tots los levítichs,
1Par 15,27
los cantors atrecí [*], sinó David,
1Par 16,30 tota la terra, e †comogam† lo món
1Par 16,39
de nostre Senyor en l’altar
1Par 16,41
Eman e Gedità e als altres triats,
1Par 17,11
faré levar le tua sament aprés tu,
1Par 17,13
ell, axí com l’he levada en aquell
1Par 17,16
e dix: –Qui som yo, Senyor, ne
1Par 17,21
oït en les nostres orelles. 21 E
1Par 17,26
26 E ara, Senyor Déu, tu ést Déu,
1Par 19,14
14 E acostà’s Joab, ell e lo poble
1Par 20,3
ciutat. 3 E manà-ce’n lo pobla
1Par 20,6 e aquí havia un hom de ultra masura
1Par 20,6
en cascuna mà e VI en cascun peu,
1Par 21,12
digues què respondré en aquell
1Par 21,17
a nostre Senyor: –Yo som aquell
1Par 21,17
comtar lo pobla e yo són aquell
1Par 21,20
àngel, e quatra seus fills ab ell,
1Par 21,26
nostre Senyor e respòs ab foch
1Par 22,2
palagrins de la terra d’Israel,
1Par 22,2
d’Israel, qui focen picapedrés,
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qui eren caps de la casa de lur pare foren
qui estava al corral de Notafacents. 17 E
qui eren lecenciats per les cambres, cor
qui hagueren nom axí: Azasiran e Burtú e
qui·l passaguían, dels quals ell hach
qui eren en lo pla que mort era Saül e sos
qui era ab ell era en fuyta, desempararen
qui foren cayguts en lo munt de Gelboe. 9
qui ferrà lo gebuzeu primerament sia cap e
qui era pla, e Joab mantench les relíquies
qui éran ab Daviu, qui s’esforsaven ab
qui s’esforsaven ab ell en son regna an
qui era ple d’ordi, e lo poble fugí dels
qui és al portal de Batlem? 18 E aquests
qui és al portal, e vengueren e portarenqui era dels XXX vasalls, e sobre los XXX
qui havían faç de lleó e eren leugers com
qui vinguéran a David en Hebron, per fer
qui era fadrí vasall de host ab le casa de
qui era príncep, II M ª. 29 E dels fills
qui foren asenyalats cascú per son nom que
qui eren romasos de Ysrael havien en cor
qui eren prop, axí com Isachar e Zabulon e
qui són romasos per totes les terres de
qui són en las ciutats ab lurs deports. E,
qui és en Judea, per levar l’arque de
qui era apellat. 7 E carragaren l’arque
qui manaren le vadella. 8 E David e tot
qui eren capallans, trompaven devant l’
qui aportaven la archa, e los cantors
qui portava [*] blancha. 28 E tot Ysrael
qui no·s mou. 31 Alégran-se los cels e
qui era da Gabaon, 40 per santificar
qui eren asenyalats per lur nom, e per
qui serà de tos fills, e endresaré lur
qui és estat abans de tu. 14 E fer-l’he
qui és mon alberch, que tu m’hages fet
qui és aytal com lo teu poble d’Israel?
qui parlest sobra ton serf aquest bé, 27
qui era ab ell, davant Aram a batalla, e
qui era en ella, e posà’s en Maguera, e
qui havia VI dits en cascuna mà e VI en
qui eren XXIIII dits. Aquest fon nat en
qui·m tramet.” 13 E David dix a Gaddi:
qui maní comtar lo pobla e yo són aquell
qui he peccat e he fet lo mal. Mas
qui s’amaguaren [*]. 21 [*] E Aruau
qui davellà del cel e cremà l’holocaust.
qui focen picapedrés, qui picacen les
qui picacen les pedres del tall a bastir
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1Par 22,9
[*] davant mi. 9 Tu hauràs un fill qui serà hom de repòs e reposar-l’he de
1Par 22,19
del santuari de Déu en la casa qui serà bastida en lo nom de Déu. 23,Tit
1Par 23,8
-hy per cap Johel, e Secam e Joel, qui eren tres. 9 [*], ço és, Salamur e
1Par 23,18
18 E los fills de Isabat: Salomich, qui fon cap patró. 19 E los fills de
1Par 23,19
19 E los fills de Ebron: Geries, qui fon cap patró, e Marias, lo segon, e
1Par 24,28
E los fills de Maalí fon Aleatzar, qui no hach fills. 29 De Sis: los fills de
1Par 25,1
de [*] Asap e Aman e de Getidum, qui profetitzaven ab òrguens e ab tabals e
1Par 25,2 Josep e Nathananies e Asserella [*] qui profetitzava per mà del rey. 3 E los
1Par 25,3
Serí e Ysaÿes e Sabies e Mataties, qui eren [*] per mà de lur pare Getidum,
1Par 25,3
[*] per mà de lur pare Getidum, qui profetava ab òrguens per loar e banayr
1Par 25,7 E foren lur nombra ab lurs germans qui sabien de cant per cantar a nostre
1Par 26,6
Samaÿas, son fill, nesqueren fills qui foren senyors de la casa de lur pare,
1Par 26,14
primera a sol ixent a Ysaÿes [*] qui fon fill de aquests [*]. 15-16 [*]
1Par 26,28
e Joal, fill de Siruià, tot açò qui era santificat era en le mà de Salomir
1Par 26,31 31 E de Habron era cap Geremies, qui era del linatge de Hebron per ses
1Par 27,1
e dels millenars, e d’equells qui servien lo rey en diversos oficis, los
1Par 27,3
2 [*] 3 E era dels fills de Fares, qui era cap de tots los prínceps [*] del
1Par 27,16 eren XXIIII M hòmens. 16 E aquests qui eren regidors sobra los trips de
1Par 27,28
los olivers e sobra los ullastres qui eren en les Valls, era Balamon [*]; e
1Par 28,1
los primers nats de les companyes qui servien lo rey e los prínceps dels
1Par 28,12
cubertís. 12 E la forma de tot ço qui era en sperit ab ell del palau de la
1Par 29,3
a la casa del meu Déu, part tot açò qui és aparellat a la casa del santuari, 4
1Par 29,8
quintàs de [*] ferra. 8 E aquell qui havia pedres precioses donava aquelles
1Par 29,11 lo venciment e la honor. Cor tot ço qui és en lo cel e en la terra, de tu,
1Par 29,11
e és lo teu regna, e tu ést aquell qui axalces tot príncep. 12 E la riquesa e
1Par 29,14
lo nom de la tua laor. 14 E com qui som yo ni lo meu pobla que hajam
1Par 29,16
nostro Déu, tota aquesta multitud qui han endressat lur cor a bastir aquesta
1Par 29,17
aquestes coses. E ara lo teu pobla, qui ací és, [*] ha vodat ab alagria a tu.
1Par 29,30
e son vasellatge e los accidents qui passaren sobra ell e sobra Ysrael e
1Par Prol,61 en lo Avengeli segons sent Johan: «Qui creu en mi, segons que diu le
1Par 11,17 en Batlem. 17 E desijà Daviu e dix: –Qui·m darà a beura de la aygua qui és al
1Par 17,16 estech davant nostre Senyor, e dix: –Qui som yo, Senyor, ne qui és mon
1Par 8,14
fogir los habitadors de Gaad. 14 E Quihó e Sat e Geremot 15 e Sabadies e
1Par 6,53
aquell; 53 e Sadoch, de aquell; e Quimàs, de aquell. 54 E ço que direm foren
1Par 3,3
fo Adonias, fill de Agayit, 3 lo quint fo Jeroboam, lo qual hach de Achlà,
1Par 8,2
terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E Beaell hach fills Edat e Guetà,
1Par 12,10 10 e Masmanà lo quart e Geremies lo quint 11 e Escay lo VI è, Eliel lo VII è
1Par 16,5
e Samarimot lo quart, e Johel lo quint [*] ab esturments de tabals e d’
1Par 24,9
e la quarta a Sehorim, 9 e la quinta a Maletxies, e la sisena a Memamín,
1Par 20,2
de lur rey e trobà que pesava un quintar d’or e havia-hy pedres
1Par 19,6
i els fills de Amon, letres e bé M quintars d’argent per soldayar Aram e
1Par 22,14
C M ª quintàs d’or e tres M ª quintars d’argent e aram e ferra, sens
1Par 29,4
del santuari, 4 ço és, tres mília quintars d’or de Ofir e VII mília
1Par 29,4
quintars d’or de Ofir e VII mília quintars d’argent esmarat per enblanquir
1Par 22,14
he aparellat a nostro Senyor C M ª quintàs d’or e tres M ª quintars d’
1Par 29,7
d’argent e [*] XVIII mília quintàs de [*] ferra. 8 E aquell qui havia
1Par 1,7
Janan foren Elizà e Trassiza e los quireus e los radauras. 8 E los fills de
1Par 20,1
terra dels fills d’Amon. E asetyà Rabà, e David estava en Jerusalem, e Joab
1Par 20,1
estava en Jerusalem, e Joab farí Rabà e endarroquà-la. 2 E David pres la
1Par 12,18 Senyor te ajuda, ton Déu. E David rabé-los e mès-los al cap de faeltat.
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1Par 9,28
totes les eynes [*], e per comta ho
1Par Prol,42
e adonchs, per què no
1Par Prol,4
tu, [*] doctor sant dels bisbes, me
1Par 7,39
fills de Hulà foren Araà e Amniel e
1Par 27,9
príncep Hirahà, fill de Hiqués, lo
1Par 11,28
ffalonita, 28 e Ysan, fill de Yques
1Par 13,13 Déu [*]?» 13 E per ço, David no la
1Par 1,7
e Trassiza e los quireus e los
1Par 2,14
Semtà, 14 e Tergatan lo quart, e
1Par 8,2
lo terç, 2 e Nohà lo quart, e
1Par 8,37
37 e Massà engendrà Banbanà, e
1Par 20,7
de David. Aquests foren nats de
1Par 7,2
2 E los fills de Tolà foren Huzí e
1Par 4,42
Saÿr d hòmens a batalla. E Narià e
1Par 9,43 engendrà Banahà, e Benahà engendrà
1Par 9,43 Banahà, e Benahà engendrà Rafayà, e
1Par 14,9
e atendaren-se en lo pla de
1Par 20,6
eren XXIIII dits. Aquest fon nat en
1Par 11,15
filisteus era atendada en lo pla de
1Par 19,4
Anum los missatgers de David, e
1Par 24,21
los fills de Gubael, Joaddies. 21 E
1Par 26,25
15-16 [*] 17-23 [*] 24 [*] 25 [*]
1Par 5,5 Samayà e Gog e Samehí 5 e Michà e
1Par 12,17
ell no·ls tenia: –E per qualque
1Par 6,14
14[*] Saraÿas, e Saraÿas engendrà
1Par 6,15 Saraÿas engendrà Rahossadoch. 15 E
1Par 1,25
Arficiat, Sala, 25 Éber, Fèleig,
1Par 1,37 Temmià e Amalech. 37 E los fills de
1Par 9,8
e Masuŀlan, fill de Safayà, fill de
1Par 2,25
fills Jarachmel [*], lo primer nat
1Par 2,9
que li infentà Nasaracamel foren
1Par 2,10
foren Rama e Calubay. 10 E
1Par 2,54
e Acorobech e Joab e le miytat de
Par Prol,10 Adonchs lo Paralipemèneon és dit
1Par 6,73
Jahades e Jadebrot, [*] 73 e
1Par 27,27 sobra les vinyes era Semeý, fill de
1Par 1,39
e Manaà e Lotan, [*] hach nom
1Par 28,2
yo havia proposat de bastir casa de
1Par 23,25 de XX anys ensús. 25 Cor David dix:
1Par Prol,31
aytentost consintens en si matex
1Par Prol,75 altres coses me promoven, despux
1Par 14,8
sobra Ysrael, ajustaren-se tots e
1Par 7,16
e los fills de aquell eren Hulam e
1Par 21,30 no pogué David anar devant ell per
1Par 21,3 som serfs de nostre Senyor, per què
1Par 13,3
nostre Déu a nós, car no la havem
1Par 17,21
gent devant lo teu poble que has
1Par 7,25
25 E Resfa foren sos fills, e
1Par 17,9
lo meu pobla d’Israel. 8 [*] 9 E
1Par 13,9
alçà ça mà per pendra l’arque e
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rabien [*], 29 cor eren stablats sobre les
rabran la mia relació en letí ne per què
rabugeries que yo trelladàs segons lo
Raciès. 40 Tots aquests foren fills de
racorbà, e en la sua companyia eren XXIIII
racoytà, e Abízer anthoyita, 29 [*] e Ylam
racullí ab si en la sua ciutat, e féu-le
radauras. 8 E los fills de Cam foren Eús e
Raday lo sinquè, 15 e Semolo lo VI, Daviu
Rafà lo quint. 3 E Beaell hach fills Edat
Rafà fo fill d’equell, e Alatzaà fon fill
Rafà de Get, e caygueren en la mà de David
Rafay e Jariel e Jahamay e Japsan e
Rafayà e Uziel, fill de Sazaý, eren lurs
Rafayà, e Rafayà engendrà Halessà, e [*]
Rafayà engendrà Halessà, e [*] Hasael. 44
Rafaÿm. 10 E David demanà de consell a
Raffà. 7 [*] e aucís-lo Jonathan, fill
Rafim, 16 e Daviu fogí en la davesa, e la
ragué-los lo cap e la maytat de la barba
Rahabies e [*]: Jacies, lur cap. 22 E
Rahabies, e Geram d’equest, Sicrí de
Rahagè e Bàal 6 e Baerà, aquell qui cativà
rahó vós siats venguts, lo Déu de vostro
Rahossadoch. 15 E Rahossadoch aquest anà
Rahossadoch aquest anà en cativatge com
Rahú, 26 Salech, Nachor, Tale 27 [*] 28 E
Rahuel foren Nàat e Jamre e Samà e Miram.
Rahuel, fill de Hibinies, 9 e lurs germans
Ram e Bunà e Rohen e Esomach [*]. 26 E
Rama e Calubay. 10 E Rama engendrà
Rama engendrà Aminadab, Aminadab engendrà
Ramayta, sarrita. 55 E dels linatges dels
ramenbrament de ço que no podem dir, de
Raminot e Aveu e lurs axides. 74 E del
Ramman, e sobra los cellers del vi e de
Ramnà. 40 E los fills de Saban foren
rapòs en lo meu cor a la archa de la
–Raposarà segons dix nostre Senyor al seu
raprès; mas, ço qui és de mayor audàcia,
raproven, axí si virtut e vici no sia en
raquariren David a batalla e, com David ho
Ràquem. 17 E los fills de Hulam, Badan. E
raquerir Déu, cor era torbat per lo
raquerràs tu, mon senyor, açò? Ne per què
raquesta en lo temps de Saül. 4 E dix tota
rasamut de Agipta. 22 E d’aquí avant
Ràsep e Talaha foren d’equell, e Thaha d’
rasinglar-l’he e posaré en si matex, e
ratenir-le, que no caygués, cor la
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1Par 13,3
E, com ells seran ajustats a nós, 3
1Par 1,35
foren Ysahú [*]. 35 [*] Elifans,
1Par 28,5
mon fill, que siga sobra lo siti
1Par 16,23
a nostre Senyor tota le terra,
1Par 6,57
de Aaron donaren le ciutat del
1Par 6,67
67 e donaren-lurs ciutats al
1Par 13,12
d’equell die avant, dient: «Com
1Par 2,47
47 E los fills de Jachuan foren
1Par 27,6 XXX vasalls e sobra los XXX ell mès
1Par 27,16 aquests: sobra lo trip de Rubèn era
1Par 27,16
M hòmens. 16 E aquests qui eren
1Par 22,12
nostre Senyor seny e discreció en
1Par 21,20
la qual dix per nom de Déu. 20 E
1Par 19,3
per aspiar e per ensercar e per
1Par 29,30
de Natan profeta [*]. 30 Ab son
1Par 10,14
nostre Senyor lo ocís, e girà lo
1Par 11,10
qui s’esforsaven ab ell en son
1Par 12,23 David en Hebron, per fer tornar lo
1Par 14,2
cor molt era levat en alt son
1Par 17,11
serà de tos fills, e endresaré lur
1Par 17,14
-l’he estar en mon alberch e mon
1Par 22,10
li saré pare, e endrassaré lo seu
1Par 28,5
que siga sobra lo siti rayal del
1Par 28,7
saré pare. 7 E yo endressaré lo seu
1Par 29,11
de tu, Senyor Déu, és, e és lo teu
1Par 29,25
Ysrael e donà sobra ell honor de
1Par 1,44
abans Dinadab. 44 E morí Bele, e
1Par 1,45
45 E morí Jobab, fill de Sara, e
1Par 1,46
de Temman. 46 E morí Cussum, e
1Par 1,47
ciutat era Avir. 47 E morí Adab, e
1Par 1,48
de Masareta. 48 E morí Samblà, e
1Par 1,49
49 E morí Saül de Rohebet, e
1Par 1,50
[*]. 50 E morí Baal-Anan, e
1Par 3,4
aquest li nesqueren VI en Hebron, e
1Par 3,4
VII anys e VI mesos; e en Jerusalem
1Par 4,23
habitaven aquí ab lo rey quant
1Par 4,31
Aquestes són las ciutats en què
1Par 18,14
a David en tot loch on anà. 14 E
1Par 19,1
Naàs, rey dels fills de Amon, e
1Par 29,26
que ell. 26 E David, fill de Jessè,
1Par 29,28
de dies e de riquesa e de honor. E
1Par 11,10
regna an tot Ysrael per fer-lo
1Par 12,31
en ajuda de David per fer-lo
1Par 12,38
e vengueren en Hebron per fer
1Par 12,38
de Ysrael havien en cor de fer
1Par 23,1
era ya vell e sadoll de dies, e féu
1Par 28,4
de mon pare volch fer a mi rey e
1Par 29,22
aquell dia ab gran alagria e feren
1Par 29,12
e tu, Senyor, regnas e
1Par 1,43 Eram. 43 E aquests són los reys qui
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ratornarem l’arque del nostre Déu a nós,
Rauell e Gehús e Johavilam e Corè. 36 E
rayal del regna de Déu sobra Ysrael. 6 E
recomptats de dia en dia la sua salvació.
reculliment en Hebron, e en Alumpnà e sos
reculliment: Cichem en lo munt de Efraÿm
reculliré yo l’arque de Déu [*]?» 13 E
Règem e Jocham e Jazà e Sàler e Azà e
regidor Amsadab, son fill. 7 E sobra la
regidor e cònsol [*] Safaries, fill de
regidors sobra los trips de Ysrael eren
regir sobra Ysrael e que guarts le lig de
regirà’s Aruau e viu l’àngel, e quatra
regirar le terra tua. 4 E pres Anum los
regisma e son vasellatge e los accidents
regna a Daviu, fill de Ysayi. 11,Tit
regna an tot Ysrael per fer-lo regnar,
regna de Saül a ell, segons le paraula de
regna per lo poble d’Israel. 3 E après
regna. 12 [*] entrò enpertostemps. 13 E yo
regna enpertostemps. E la sua cadira serà
regna en Ysrael enpertostemps.” 11 Donchs
regna de Déu sobra Ysrael. 6 E Déu dix a
regna enpertostemps, si ell s’esforsa de
regna, e tu ést aquell qui axalces tot
regna [*] yamés no fo [*] en Ysrael abans
regnà en son lloch Jobab, fill de Sara, de
regnà aprés per ell Cussim, de terra de
regnà aprés ell Adab, fill de Adab, qui
regnà en son loch Samblà de Masareta. 48 E
regnà en son loch Saül de Roboetalnaar
regnà en son loch Baal-Anan [*]. 50 E morí
regnà [*] Adar; e lo nom de la sua ciutat
regnà aquí VII anys e VI mesos; e en
regnà XXXIII anys e VI mesos. 5 E
regnà. 24 E los fills de Simeon foren
regnà David. 32 E los pobles foren Hetham
regnà sobra tot Ysrael, e féu juý e
regnà son fill, lo qual havia nom Anum
regnà sobra tot Ysrael 27 [*] XXXX anys:
regnà Salamó son fill en loch seu. 29 Les
regnar, axí com havia dit nostre Senyor
regnar. 32 E dels fills de Ysacar, sabents
regnar David sobra tot Ysrael. Encare tots
regnar David. 39 E stegueren aquí tres
regnar Salamó, son fill, sobra Ysrael, 2 e
regnar sobra Ysrael. 5 E de tots mos
regnar altra veu Salamó, fill de David. E
regnaràs pertot, e en la tua mà [*] és de
regnaren en la terra de Edom abans que
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1Par 29,12
lo teu esguordament, e tu, Senyor,
1Par 1,43
en la terra de Edom abans que
1Par 16,31
[*] les gents que nostre Senyor ha
1Par Prol,10
Cor, segons les varietats dels
1Par 29,30
ell e sobra Ysrael e sobra tots los
1Par 28,9
vós enpertostemps. 9 E tu, Salamó
1Par 28,8
Senyor e·n [*] vos dich, que
1Par 7,34
E los fills de Zómer foren Exir e
1Par Prol,42 e adonchs, per què no rabran la mia
1Par 4,43
eren lurs caps; 43 e fariren les
1Par 11,8
ço qui era pla, e Joab mantench les
1Par 17,21
en la terra que Déu hi sia anat per
1Par 17,21
seu poble, axí com tu ést anat per
1Par 16,4
l’archa [*] servidors levitans per
1Par 16,12
e quarits la sua [*] sovint, 12
1Par 16,15
tota la terra són los seus juýs. 15
1Par 22,9
9 Tu hauràs un fill qui serà hom de
1Par 22,9
d’ell, cor Salamó haurà nom. Pau e
1Par 22,9
un fill qui serà hom de repòs e
1Par 22,18
nostre Senyor és ab vós,
1Par 10,14
demanà consell a fatilera, 14 e no
1Par 15,13
envers ell, per ço com nós no·l
1Par 16,11
dels obtants en nostre Senyor. 11
1Par 2,43
43 [*] foren Tora e Capúeha e
1Par 28,8
dich, que reguordets e que fasats e
1Par 21,24
ab planer argent, car yo no vull
1Par 7,25
e lo Sobirà, e Usansarahà. 25 E
1Par Prol,71
coses per paraula dels entichs e
1Par 21,12 de Israel. Ara, donques, digues què
1Par 21,26
E apellà nostre Senyor e
1Par 21,28
David que nostre Senyor li havia
1Par 18,17
fill de Joyadà, era sobra los
1Par 16,43
cascú en son alberch, e David
1Par 17,25
25 Cor tu, Déu meu, has
1Par 1,43
la terra de Edom abans que regnàs
1Par 3,2
de Maachà, qui fon filla de Carmay,
1Par 4,23
e de Gederà habitaven aquí ab lo
1Par 4,41
per nom, en lo temps de Hazetxies,
1Par 5,6
aquell qui cativà Tilgatpelièzet,
1Par 5,17
se apertaren en temps de Johatan,
1Par 5,17
de Judà, e en temps de Geroboam,
1Par 5,26
contre ells l’esperit de Pul,
1Par 5,26
Pul, rey de Ssur, e l’esperit [*]
1Par 9,18
E entrò are stave en lo portal del
1Par 11,2
e encare mentra que Saül era viu e
1Par 11,3
los vells de Israel en Hebron al
1Par 11,3
devant nostre Senyor e untaren-lo
1Par 14,1
Capítol XIIII 1 E tramès Huram,
1Par 14,2
Senyor l’havia endressat a esser
1Par 14,8
los filisteus que David era untat
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regnas e regnaràs pertot, e en la tua mà
regnàs rey en Ysrael: Bele, fill de Ebor,
regnat. 32 Brugesca la mar [*], alegranregnes, diversos aximplis sien trobats e
regnes e terres. Expl Ací és acabat lo
reguonex lo Déu de ton pare e servex
reguordets e que fasats e requirats tots
Rehegà e Gabuà e Aram. 35 E los fills de
relació en letí ne per què·s cuyden n·és
relíquies qui eren escampades de Hamalech,
relíquies de la ciutat de Daviu. 9 On més
rembra lo seu poble, axí com tu ést anat
rembra lo teu, e per metra lo teu nom en
remembrar [*] nostre Senyor. 5 E Asap era
remembrats les sues maravellas e los juýs
Remenbreu’s tostemps en lo segle [*] e
repòs e reposar-l’he de tots sos
repòs donaré a tot Ysrael en sos dies. 10
reposar-l’he de tots sos anamichs
reposats-vos de tots vostres anamichs
requerí nostre Senyor, per què nostre
requerim segons dret. 14 E los sacerdots
Requerits nostre Senyor e sa virtut, e
Rèquim e Sèman. 44 E Sèman engendrà
requirats tots los manaments de vostro
res prestar de ço del teu a nostra Senyor
Resfa foren sos fills, e Ràsep e Talaha
responch ten solament dels contradients,
respondré en aquell qui·m tramet.” 13 E
respòs ab foch qui davellà del cel e cremà
respost en la era Ernau gebuzeu, sacrificà
retheus [*]. E los fills de David los
retornà per benayr son alberch. 17,Tit
revalat a la orella de ton serf da bastir
rey en Ysrael: Bele, fill de Ebor, qui
rey de Jessur; lo quart fo Adonias, fill
rey quant regnà. 24 E los fills de Simeon
rey de Judà, e fariren lurs tabernacles, e
rey dels assirienchs, e fon príncep del
rey de Judà, e en temps de Geroboam, rey
rey d’Israel, 18 ço és a saber, los fills
rey de Ssur, e l’esperit [*] rey axí
rey axí mateix dels assirienchs, e aquests
rey devers orient. E aquests [*] los
rey, tu eras aquell que feyes entrar e
rey. E feren covinensa ab Daviu en Hebron
rey sobra d’Israel, segons le paraula de
rey de Assur, sos misatges a David, e
rey sobra Ysrael, cor molt era levat en
rey sobra Ysrael, ajustaren-se tots e
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1Par 15,29
esguordà per le finestra e viu lo
1Par 18,3
a David. 3 E farí David Adoràsey,
1Par 18,5
Darmasach per ajudar Adaratzey,
1Par 18,9
on havia aram [*]. 9 E oý Tecuni,
1Par 18,9 consumada tota la host de Adorròer,
1Par 18,10 Sabaà; 10 tremès Adoram son fill al
1Par 18,17
los primers nats anaven al lats del
1Par 19,1
XVIIII 1 Aprés tot açò, morí Naàs,
1Par 19,6 misatgers de David. E adonchs Anum,
1Par 19,7
soldayaren XXXII M ª carretas e lo
1Par 20,2
David pres la corona del cap de lur
1Par 21,3
son pobla aytals C tants. O, senyor
1Par 21,4
colpa en Irrael? 4 E la paraula del
1Par 21,6
asbalaÿt Joab per la paraula del
1Par 21,24
tot t’ho daré. 24 E dix lo
1Par 24,6
escrivà del trip de Leví, devant lo
1Par 24,31
germans, fills de Aaron, devant lo
1Par 25,2
[*] qui profetitzava per mà del
1Par 25,5
foren fills de Aman, profeta del
1Par 26,30
de nostre Senyor e a servey del
1Par 26,32 [*] II M ª e DCC caps patrons, e lo
1Par 26,32
de nostre Senyor e·n la casa del
1Par 27,1
e d’equells qui servien lo
1Par 27,24
dels dies com féu comtar lo
1Par 27,25
David. 25 E sobra los tresors del
1Par 27,31
eren prínceps sobra los fets del
1Par 27,32
de Assimon, era ab los fills del
1Par 27,33
Arxitòfell era atrecí conseller del
1Par 27,34
[*]. E lo príncep de la host del
1Par 28,1
de les companyes qui servien lo
1Par 28,1
dels mobles e del bestiar del
1Par 28,4
de la casa de mon pare per esser
1Par 28,4
fills de mon pare volch fer a mi
1Par 29,1
Capítol XXVIIII 1 E adonchs lo
1Par 29,6
e los prínceps de la obra del
1Par 29,10
de gran goig. 10 E adonchs lo
1Par 29,20
se e soplicaren nostre Senyor e al
1Par 29,22
David. E untaren-lo [*] a esser
1Par 29,23
sobra lo siti de nostre Senyor per
1Par 29,24
vasals, e encara tots los fills del
1Par 29,29
en loch seu. 29 Les paraules del
1Par Prol,85 saber, «les Paraules dels Dies dels
1Par 1,43
Hus e Eram. 43 E aquests són los
1Par 9,1
axí com és escrit en lo libre dels
1Par 16,21
hom vos nogués e corregí per los
1Par 20,1
any fou passat, en lo temps que los
Par Prol,6
qui són jaquides en los libres dels
Par Prol,12
que en la Lig e en los libres dels
1Par 11,31
nathofarita, [*] 31 e Iray, fill de
1Par 15,29
e viu lo rey David saltant e
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rey David saltant e rient, e menyspresàrey de Sabà, a Amat, car anava per metra
rey de Sabaà, e David aucís-li XXII M ª
rey de Emat, que David havia farida e
rey de Sabaà; 10 tremès Adoram son fill al
rey David per demanar pau e que·l saludàs
rey. 19,Tit Capítol XVIIII 1 Aprés tot
rey dels fills de Amon, e regnà son fill,
rey da Amon, tramès, i els fills de Amon,
rey de Maachà e son poble. E vengueren e
rey e trobà que pesava un quintar d’or e
rey, tots som serfs de nostre Senyor, per
rey era sobra Joab fort, e axí Joab e anà
rey. 7 E fo açò mal en l’esguordament de
rey David a Eruau: –Axí no és per mi
rey e davant los prínceps e devant Sadoch,
rey David e Sadoch e Aximàlech e los caps
rey. 3 E los fills de Getidum foren
rey ab paraules de Déu per axelsar
rey. 31 E de Habron era cap Geremies, qui
rey David féu-los batlles sobra lo trip
rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 E lo nombra
rey en diversos oficis, los quals entraven
rey David. 25 E sobra los tresors del rey
rey era tresorer Assuàmiel, fill de Adiel,
rey David. 32 E [*] era conseller e hom
rey. 33 E Arxitòfell era atrecí conseller
rey, e Elietar [*]. 34 E aprés d’ell era
rey era Johab. 28,Tit Capítol XXVIII 1 E
rey e los prínceps dels millenars e dels
rey e sos fills ab sos escuders e tots los
rey sobra la casa d’Israel enpertostemps,
rey e regnar sobra Ysrael. 5 E de tots mos
rey David dix a tota la univercitat:
rey 7 que [*] a la [*] casa de Déu [*], X
rey David benahí nostre Senyor devant tota
rey. 21 E sacrificaren a nostre Senyor l’
rey e Sadoch per capellà. 23 E sigué
rey en loch de David, son para, ab molta
rey David [*] a Salamó. 25 E nostre Senyor
rey David, les primeres e les derreres,
reys», per ço és fet que les històries
reys qui regnaren en la terra de Edom
reys d’Israel e de Judà, e fóran cativats
reys: 22 “No toquets los meus untats ne ab
reys ixen a host, Joab ajustà tot lo poder
Reys, ací són trobades. E moltes castions
Reys no són planament contengudes e són
Ribay, de Gabeà, dels fills de Bengemín, e
rient, e menyspresà-lo en son cor.
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1Par 3,20 Asubà e Thel e Barayies e Azaries e
1Par Prol,90
e manifesta depertits e per
1Par 29,12
qui axalces tot príncep. 12 E la
1Par 29,28
bona valleza e sadoll de dies e de
1Par 11,45
fill de Simbrí, e Josà, germà de
1Par 11,42
42 e Adummà, fill de Sizà, lo
1Par 3,10 germane. 10 E lo fill de Salamó fon
1Par 1,48 Samblà, e regnà en son loch Saül de
1Par 1,49
del flum»). 49 E morí Saül de
1Par 2,25
[*], lo primer nat Ram e Bunà e
1Par 6,75
Masal e Abdon [*], 75 e Lixohe e
1Par 1,9
Chus foren Sabaà e Belnà e Gabtà e
1Par 1,9
e Romà e Septacà. E los fills de
1Par 25,31
eren XII; 31 e la XXIIII sort axí a
1Par 25,4
e Ennam e Eleta e Gadulti e
1Par 6,61
61 E dels de Caat qui foren
1Par 6,70
haguéran los de Caat qui són
1Par 12,38
Encare tots aquells qui eren
1Par 13,2 enviem per nostros germans qui són
1Par 24,20
Israel. 20 E los fills de Leví, los
1Par 6,80
80 E del trip de Gad hagueren
1Par 4,32
foren Hetham e Haÿm e Enrinon e
1Par 9,15
fill de Merarí, 15 e Bahobatar e
1Par Prol,72
qui ab dents de cha me
1Par 2,1
Aquests foren fills de Jacob:
1Par 5,1
5,Tit Capítol V 1 E los fills de
1Par 5,1
als fills [*] de Judà, e axí
1Par 5,3
a Josep. 3 Donchs, los fills de
1Par 5,6
e fon príncep del trip de
1Par 5,18
18 ço és a saber, los fills de
1Par 5,26
e aquests cativaren lo trip de
1Par 6,78
del Jordà, hagueren del trip de
1Par 11,42
Sizà, lo robanita, cap del trip de
1Par 12,37
37 D’equells de part de Jordà, de
1Par 26,32
féu-los batlles sobra lo trip de
1Par 27,16
eren aquests: sobra lo trip de
1Par Prol,40
obriren sengles ceŀles, e açò
1Par Prol,43
la mia relació en letí ne per què
1Par 16,30 la terra, e †comogam† lo món qui no
1Par 17,13
seran a mi fills, e le mia mà no
1Par 10,3
fills de Saül. 3 E encruscà
1Par 10,4
son pits e lo pom en terra, e lexà
1Par 13,1
13,Tit Capítol XIII 1 Aconsellà
1Par 16,15
són los seus juýs. 15 Remenbreu
1Par 16,31
Alégran-se los cels e sbalaesque
1Par 19,14
face ço que li plàcia. 14 E acostà
1Par 19,17
Jordà, e vench a ells, e aparellà
1Par 19,17
’s David contra Aram e combaté
1Par 20,3
’n lo pobla qui era en ella, e posà
1Par 21,20
dix per nom de Déu. 20 E regirà
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Rihasà e Bàuzer [*]. 21 E los fills de
rimes «en quants que servesquen a mi
riquesa e la honor és en lo teu
riquesa e de honor. E regnà Salamó son
Risí, 46 e Aliel, da Manim, e Saribay e
robanita, cap del trip de Rubèn, sobra ell
Roboam, e Abià fon son fill, [*] 11 [*] 12
Roboetalnaar (qui vol dir «de la amplària
Rohebet, e regnà en son loch Baal-Anan
Rohen e Esomach [*]. 26 E Jarechmel hach
Rohob e lurs axides. 76 E del trip de
Romà e Septacà. E los fills de Romà foren
Romà foren Sàbaa e Dadan. 10 E Chus
Romamti e a sos fills e a sos germans, e
Romanati e Jèsser e Jesberasa e Malon e
romasos, del linatge d’equell trip
romasos, Aner e Balam e lurs deports [*].
romasos de Ysrael havien en cor de fer
romasos per totes les terres de Israel, e
romasos: fills de Abraam, Sabuel, e los
Romoch, en Galaad, e Manahim e lurs axides
Roquen e Essam, V viletes, 33 e totes les
Ros e Gagal e Machaninà, fill de Michà,
rouhen, em poblich maldient, ligent mal
Rubèn, Simeon, Leví e Judà e Ysachar e
Rubèn, primer nat de son pare Yrrael, mas
Rubèn no fo anomenat primer nat. 2 Mas
Rubèn, primer nat de Ysrael, foren Enoch e
Rubèn. 7 E sos germans per lur linatge,
Rubèn e de Gad e mig trip de Menesè, e
Rubèn e lo trip de Gadad e lo mig trip de
Rubèn, Basen, al desert de Jahesa [*], 79
Rubèn, sobra ell los XXX, 43 e Anan, fill
Rubèn e de Gad e del mig trip de Manassè,
Rubèn e sobre lo trip de Gad e sobra lo
Rubèn era regidor e cònsol [*] Safaries,
·s lig en les lurs esglésies, la qual cosa
·s cuyden n·és cuydaren que [*] la mia
·s mou. 31 Alégran-se los cels e
·s levarà de sobra ell, axí com l’he
’s le batalla sobra Saül, e trobaren-lo
’s caure sobre ella. 5 E com son scuder
’s David ab los prínceps dels milenàs e
’s tostemps en lo segle [*] e açò que ha
’s la terra e diguen [*] les gents que
’s Joab, ell e lo poble qui era ab ell,
’s David contra Aram e combaté’s ab ell.
’s ab ell. 18 E fugí Aram per Ysrael. E
’s en Maguera, e en la padrera del ferra,
’s Aruau e viu l’àngel, e quatra seus
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1Par 28,2
2 E com los hach ajustats, levà
1Par 29,9
de Atusel lo gesimero. 9 E alagrà
1Par 11,10 caps vaxalls qui éran ab Daviu, qui
1Par 15,2 2 E adonchs dix David que nengú no
1Par 17,9
-l’he e posaré en si matex, e no
1Par 21,20
e quatra seus fills ab ell, qui
1Par 28,7
lo seu regna enpertostemps, si ell
1Par 28,18
xerobins de or e de lurs ales com
1Par 2,18
fill de Esrom, engendrà d’Asubà,
1Par 9,35
[*] era apellat Jaheyl, e lo nom de
1Par 16,11
11 Requerits nostre Senyor e
1Par 27,11
Cursarí, del linatge de Sora, e en
1Par 27,12
del trip de Bengemín, e en
1Par 27,13
Natafar, del linatge de Gera, e en
1Par 2,49 Zàbet e Tiranó, 49 lo qual engendrà
1Par 2,34
un fill egipcià, qui havia nom
1Par 1,32
e Bisbach e Sua. E Jaczan, foren
1Par 18,3
3 E farí David Adoràsey, rey de
1Par 1,9
Pur e Canaan. 9 E los de Chus foren
1Par 6,60 trip de Bengemín los donaren atrecí
1Par 18,5
per ajudar Adaratzey, rey de
1Par 18,9
tota la host de Adorròer, rey de
1Par 1,9
Septacà. E los fills de Romà foren
1Par 11,41
lo getí [*] 41 e Hories lo eteu, e
1Par 3,5
Jerusalem aquests fills: Semchà e
1Par 8,15
14 E Quihó e Sat e Geremot 15 e
1Par 8,17
e Yspà foren fills de Addià. 17 E
1Par 27,7
quarta fon Azael, germà de Joal, e
1Par 1,38
los fills de Sahir foren Locchan e
1Par 14,4 4 los quals havían nom axí: Sannà e
1Par 1,40
hach nom Ramnà. 40 E los fills de
1Par 11,9
en valor, e nostre Senyor Déu de
1Par 17,7
açò [*]: “Diu nostre Senyor Déu de
1Par 17,24
dient: “Nostro Senyor Déu
1Par 20,4
en Gatza ab los filisteus e farí
1Par 19,6 Mahacà, e encara que soldayacen de
1Par 27,27
cellers del vi e de les vinyes era
1Par 14,8
David a batalla e, com David ho
1Par 19,8
a batalla. 8 E com David ho
1Par 12,32
regnar. 32 E dels fills de Ysacar,
1Par 22,15
15 e en tu són molts mestres
1Par Prol,29
contrari sertes paraules, ço és a
1Par Prol,34 Tehodosi, dóna a conèxer, ço és a
1Par Prol,85
Divré ha-Iannín, ço és, a
1Par 5,18
Geroboam, rey d’Israel, 18 ço és a
1Par 6,54
Aaron en los lurs térmens, ço és a
1Par 9,34
ells matexos al servey. 34 (Ço és a
1Par 16,8
e apellats lo seu nom e fets a
1Par 17,19
has feta aquesta nobleza per fer a
1Par 21,2
a Dan, e portats-me lo comta, car
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’s en peus e dix: –Oiats, mos germans e
’s lo poble, per ço com havien vodat, car
s’esforsaven ab ell en son regna an tot
s’acostàs a la arque de Déu, sinó los
s’estremirà més, ne fills de falcia no
s’amaguaren [*]. 21 [*] E Aruau esguordà,
s’esforsa de fer los meus manaments e los
s’estenien sobra l’archa del testament
sa muller, Gerichó. Aquests són fills:
sa muller havia nom Maachà, 36 e son fill
sa virtut, e quarits la sua [*] sovint, 12
sa companyia eren XXIIII M hòmens. 12 En
sa companyia eren XXIIII M hòmens. 13 E en
sa companyia eren XXIIII M hòmens. 14 En
Sàaf, pare de Ysmaach, e Manasanà, pare de
Saarchaà. 35 E Saran donà-li se filla
Saba e Dedà. 33 [*] Tots aquests isqueren
Sabà, a Amat, car anava per metra cama en
Sabaà e Belnà e Gabtà e Romà e Septacà. E
Sabaà e Alàmet [*] e sos deports. Totas
Sabaà, e David aucís-li XXII M ª hòmens.
Sabaà; 10 tremès Adoram son fill al rey
Sàbaa e Dadan. 10 E Chus engendrà
Sabaat, fill de Aquilay; 42 e Adummà, fill
Sabab e Nathan e Salamó; aquests IIII ha
Sabadies e Ararat e Àbder. 16 E Michdol e
Sabadies e Massulam e Hisquí e Èber 18 e
Sabadies, son fill, aprés d’ell, e la
Sabal e Sibeon e Am e Dian e Àsser e
Sabal e Vetan e Salamó 5 e Ibear e Helisua
Saban foren Haylan e Nanat e Ebel e Safí e
Sabaot era ab ell. 10 Aquests són los caps
Sabaot: ‘Yo t’he pres del folch derrera
Sabaot, Déu és stat d’Israel”, e la casa
Sabatay de Husaray a Sipay, dels fills
Sabbà carretes e cavallers. 7 E soldayaren
Sabdí lo sofonita. 28 E sobra los olivers
sabé, axí a ells a l’encontra. 9 E los
sabé, tremès-hi Joab ab tota le sua
sabents sciència, per ço que sabessen
sabents de obrar fusta e picapedrés e
saber, que la un no hy consentí e los
saber, aquelles coses qui menys éran
saber, «les Paraules dels Dies dels reys»,
saber, los fills de Rubèn e de Gad e mig
saber, de Chaat, e caygué-lus en sort 55
saber, los caps mayorals dels levitans
saber a les gents les sues obres. 9
saber les tues nobleses. 20 Senyor Déu, no
saber-lo vull. 3 E dix Joab: –Nostre
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1Par 23,6
los levites per partides, ço és a
1Par 28,19
David: «Tot açò m’és estat fet a
1Par Prol,41 les lurs esglésies, la qual cosa no
1Par 12,32
sabents sciència, per ço que
1Par 2,37
e Nathan engendrà Sebet, 37 e
1Par 8,9
9 E infantà Nimo, se muller, Joab e
1Par 25,7
lur nombra ab lurs germans qui
1Par 25,3
foren Gadalies e Serí e Ysaÿes e
1Par 26,30
e los vagués e los jutges. 30 [*]
1Par 4,25
Jamini e Gerip e Gera e Saül. 25 E
1Par 24,20 Leví, los romasos: fills de Abraam,
1Par 25,4 foren Baquies e Mathaties e Uziel e
1Par 3,22
fon [*] Abdies [*]. 22 E lo fill de
1Par 27,30 esmalaÿta. E sobra les someras era
1Par 16,39
sobra los portés. [*] 39 E Sadoch
1Par 9,2
heratat e en lurs ciutats e lurs
1Par 9,10
de casa de lurs pares. 10 E dels
1Par 13,2
de Israel, e ab ells sien tots los
1Par 15,11 11 E David apellà Sadoch e Abiatà,
1Par 15,14
·l requerim segons dret. 14 E los
1Par 23,2
tots los prínceps de Ysrael e los
1Par 26,4
lo segon, e Joseè lo terç, e
1Par 21,16
los vells, vestits de cilicis e de
1Par 4,26
26 E de Masmà foren Amuel e
1Par 21,26
Senyor e puyà aquí holacausts e
1Par 6,10
engendrà Azaries, aquell que
1Par 11,18 Daviu. E Daviu no·n volch beura, e
1Par 21,28
respost en la era Ernau gebuzeu,
1Par 16,2
2 E, com David hach esplagat de
1Par 23,13 Moysès. E fon departit Aaron per a
1Par 15,26
de nostre Senyor Déu [*]. 26 [*] e
1Par 16,1
que David li havia atendat, e
1Par 29,21
nostre Senyor e al rey. 21 E
1Par 21,23
e les arades per lenya [*] al
1Par 23,29
de la sèmola del vespra al
1Par 16,2
de sacrificar los holocausts e los
1Par 29,21
e M moltons ab lur abauratge, e
1Par 4,37
de Leon, fill de Yadeyà, fill de
1Par 6,8
7 [*] Atibud, 8 e Atibud engendrà
1Par 6,8
8 e Atibud engendrà Sadoch, e
1Par 6,12
e Amaties a Tibud, 12 e Tibud a
1Par 6,53
52 [*] e Aquitub, de aquell; 53 e
1Par 9,11
de Echies, fill de Masulam, fill de
1Par 12,28
[*] 27 [*] III M ª e DCC. 28 E
1Par 15,11
germans C XII. 11 E David apellà
1Par 16,39
[*] era sobra los portés. [*] 39 E
1Par 18,16
fill de Eliüd, [*] salmanador. 16 E
1Par 24,3
3 E aquests depertí David, e
1Par 24,6
rey e davant los prínceps e devant
1Par 24,31
de Aaron, devant lo rey David e
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saber: Garson e Càat e Merarí. 7 E los
saber ab tota la forma de les obres.» 20 E
saberen los LXX enterpatredors, e adonchs,
sabessen despux so que faria Ysrael, e
Sabet engendrà [*], 38 [*] Austanyà, 39 e
Sabià e Messà e Melcan 10 e Gehús e Saquià
sabien de cant per cantar a nostre Senyor
Sabies e Mataties, qui eren [*] per mà de
Sabies e sos germans [*], e eren M ª e DCC
Sabín e [*] Mibcèn. 26 E de Masmà foren
Sabuel, e los fills de Gubael, Joaddies.
Sabuel e Geramot e Amaanias e Ennam e
Sacanias fon Samÿas, e los fills de Samÿas
Sacaries lo meronoteu. 31 E sobra les
sacerdot e sos germans capallans ordonats,
sacerdots e lurs levitans e lurs donats
sacerdots Ydeÿas e Jorip e Jatchim 11 e
sacerdots e tots los levitans, qui són en
sacerdots, e los levitans Oriel e Asayà e
sacerdots santificaren los llevitans, per
sacerdots e los levites. 3 E foren comtats
Sachar lo quart, e Natanael lo V è, 5 e
sachs en terra sobra la faç. 17 E dix
Sachur [*]. 27 E Semyí hach XVI fills e VI
sacreficis pasificables. E apellà nostre
sacrificà en lo temple que féu Salamó en
sacrificà a nostre Senyor, 19 e dix: –No
sacrificà aquí, 29 car lo tabernaccla de
sacrificar los holocausts e los sacrificis
sacrificar al santuari, ell e sos infants
sacrificaren VII moltons e VII merdans. 27
sacrificaren holocausts [*] devant Déu. 2
sacrificaren a nostre Senyor l’endemà
sacrifici; tot t’ho daré. 24 E dix lo rey
sacrifici, e de les fogaces primes alizes,
sacrificis pasificables, ell banaý lo
sacrificis molt a tot Israel. 22 E
Sadir, e Samaÿas. 38 Aquests són los qui
Sadoch, e Sadoch engendrà Achimàs, 9 e
Sadoch engendrà Achimàs, 9 e Achimàs
Sadoch, e Ssadoch engendrà a Ceŀlum, 13 e
Sadoch, de aquell; e Quimàs, de aquell. 54
Sadoch, fill de Marayoch, fill de Axicub,
Sadoch, qui era fadrí vasall de host ab le
Sadoch e Abiatà, sacerdots, e los levitans
Sadoch sacerdot e sos germans capallans
Sadoch, fill d’Eitub, e Aximàlech, fill
Sadoch, dels fills de Alaatzar, e
Sadoch, [*] fill de Abiatar, per asser cap
Sadoch e Aximàlech e los caps patrons dels
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1Par 27,17
fill de Camiel; fill de Nathan, Sadoch; 18 del trip de Judà, Elizeu, fill
1Par 29,22
E untaren-lo [*] a esser rey e Sadoch per capellà. 23 E sigué Salamó
1Par 23,1
XXIII 1 E David era ya vell e sadoll de dies, e féu regnar Salamó, son
1Par 29,28
[*]. 28 E morí en bona valleza e sadoll de dies e de riquesa e de honor. E
1Par 8,31
e aprés Nap 31 e Jador e Nació e Sàdxer [*]. 32 E Maceloch engendrà
1Par 19,16
misatgers a Aram ultra Jordà, e a Safach, príncep de la host de Adoàsser,
1Par 27,29
e sobra los bous de les valls era Safach, fill de Edelay. 30 E sobra los
1Par 7,35
los fills de Élem, son germà, foren Safahà e Junà e Severus e Mual. 36 E
1Par 3,22
Atús e Gabal e Barzaha e Narias e Safar, qui foren sinch. 23 E los fills de
1Par 27,16
de Rubèn era regidor e cònsol [*] Safaries, fill de Mahachà; 17 e del trip
1Par 6,26
26 del qual fon fill Elcanà e Safay e Nàar 27 e Haliab e Gerotan e
1Par 7,36
e Junà e Severus e Mual. 36 E Safayà foren Sua [*] e Berí e Jambra 37 e
1Par 9,8
fill de Mercrí; e Masuŀlan, fill de Safayà, fill de Rahuel, fill de Hibinies,
1Par 5,12
Saphan, e era lo segon Jaenay, e Saffar, en Basan. 13 E lurs germans de
1Par 1,36
de Elifans foren Teniman e Omar e Saffí e Gehecam e Quehenam e Temmià e
1Par 1,40 Saban foren Haylan e Nanat e Ebel e Safí e Onam. E los fills de Sibeon foren
1Par 29,2
de carboncles e de encastament: e safirs e esmarachdes [*], e moltes pedres
1Par 6,56
cortills donaren a Caleff, fill de Safonià. 57 E als fills de Aaron donaren
1Par 12,2
valadors de geritans, 2 e trahents sagetes ab arch en le mà dreta, e ab l’
1Par 16,16
16 que ordonà a Aabram, en son sagrament [*]. 17 E féu-lo estar ab
1Par 23,28 [*] e sobra lo mundament de tota la sagrestia en la obra del servey de la casa
1Par 2,21
era de adat de LX anys, e infentà Sagub. 22 E Sagub engendrà Jaÿr, e aquest
1Par 2,22
de LX anys, e infentà Sagub. 22 E Sagub engendrà Jaÿr, e aquest hach XXIII
1Par 1,38
e Samà e Miram. 38 E los fills de Sahir foren Locchan e Sabal e Sibeon e Am
1Par 18,12
Siruià, farí Edom en la vall de la Sal, e baté XVIII M ª hòmens. 13 E †en
1Par 1,24
fills de Sàlef foren Sem, Arficiat, Sala, 25 Éber, Fèleig, Rahú, 26 Salech,
1Par 3,5
fills: Semchà e Sabab e Nathan e Salamó; aquests IIII ha de Berzabé, filla
1Par 3,10
era lur germane. 10 E lo fill de Salamó fon Roboam, e Abià fon son fill,
1Par 6,10
que sacrificà en lo temple que féu Salamó en Jerusalem. 11 E Azaries engendrà
1Par 6,32
del testament [*] entrò que Salamó bastí le casa de nostre Senyor en
1Par 14,4
nom axí: Sannà e Sabal e Vetan e Salamó 5 e Ibear e Helisua e Elifale 6 e
1Par 22,5
5 E adonchs David dix: –Mon fill Salamó és fadrí e tendra e no sap entendra
1Par 22,6
abans que morís. 6 E apellà [*] Salamó e manà-li que bastís la casa de
1Par 22,9
sos anamichs entorn d’ell, cor Salamó haurà nom. Pau e repòs donaré a tot
1Par 22,17
los prínceps de Ysrael de ajudar a Salamó [*], dient: 18 –Veus que
1Par 23,1
vell e sadoll de dies, e féu regnar Salamó, son fill, sobra Ysrael, 2 e ajustà
1Par 28,5
que molts me n’ha donats, [*] Salamó, mon fill, que siga sobra lo siti
1Par 28,6 Déu sobra Ysrael. 6 E Déu dix a mi: “Salamó, ton fill, bastirà a mi casa e mes
1Par 28,9
aprés de vós enpertostemps. 9 E tu, Salamó reguonex lo Déu de ton pare e
1Par 28,11
’t e fes-ho. 11 E donà David a Salamó, son fill, la forma del palau e de
1Par 28,20
de les obres.» 20 E dix David a Salamó, son fill: –Esforce’t [*] e fes
1Par 29,1
David dix a tota la univercitat: –Salamó, mon fill, és u que nostre Senyor
1Par 29,22
alagria e feren regnar altra veu Salamó, fill de David. E untaren-lo [*]
1Par 29,23
e Sadoch per capellà. 23 E sigué Salamó sobra lo siti de nostre Senyor per
1Par 29,24
tots los fills del rey David [*] a Salamó. 25 E nostre Senyor levà en alt
1Par 29,25
25 E nostre Senyor levà en alt Salamó a vista de tot Ysrael e donà sobra
1Par 29,28
e de riquesa e de honor. E regnà Salamó son fill en loch seu. 29 Les
1Par 23,9
Joel, qui eren tres. 9 [*], ço és, Salamur e Aziel e Aran; tots aquests eren
1Par 12,3
de Samayà de Gabaà, e Jassiel e Sàlati, fill de Esmanet; e Brachà e Jehu
1Par 12,7
Labusan de Curaytans, 7 e Johelà e Salbadià, fill de Geraam de Gador. 8 Del
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1Par 2,3
fills de Judà foren Er e Honam e
1Par 1,26
Sala, 25 Éber, Fèleig, Rahú, 26
1Par 2,30
30 E los fills de Nadab foren
1Par 2,30 Nadab foren Sàled, Epahim. E morí
1Par 1,20
20 E Jacam engendrà Elmadat e
1Par 1,24
fills de Jabal. 24 E los fills de
1Par 2,47
foren Règem e Jocham e Jazà e
1Par 28,11
del palau e de ses casas e de ses
1Par 7,15 nom Mahaheyà, e lo nom del segon
1Par 1,18 Gèter e Màzeg. 18 E Arsat engendrà
1Par 1,18 Màzeg. 18 E Arsat engendrà Salla, e
1Par 11,39
e Amibaar, fill de Guerí, 39 e
1Par 9,7
LXXXX. 7 E dels fills de Bengemín
1Par 2,51
Subal, pare de Carihacianim, 51 e
1Par 18,15
host. E Josafat, fill de Eliüd, [*]
1Par 16,9
sues obres. 9 Cantats al Senyor e
1Par 2,11
Nason [*]. 11 Nason engendrà
1Par 16,7 mà de Asap e de sos germans aquests
1Par 23,18
molts. 18 E los fills de Isabat:
1Par 24,22
[*]: Jacies, lur cap. 22 E Ysachar,
1Par 26,28
qui era santificat era en le mà de
1Par 26,26
d’equest, Sicrí de aquest [*]. 26
1Par 3,17
E los fills de Joatxim foren Assà e
1Par 15,29
per le finestra e viu lo rey David
1Par 5,11
en le terra de Basan entrò a le
1Par 18,10 rey David per demanar pau e que·l
1Par 7,13
foren Gaasiel e Guhim e Gàtzare e
1Par 9,17
Notafacents. 17 E los portés eren
1Par 9,19
posades dels fills de Leví. 19 E
1Par 3,19
foren Masuŀlam e Ananies e
1Par 16,35
la sua misericòrdia. 35 E digats:
1Par 11,14
poble fugí dels filisteus; 14 [*] e
1Par 18,6
Aram a David e donà-li tribut. E
1Par 18,13 en Edom e fo Edom serf de David. E
1Par 11,14
[*] e salvà nostre Senyor de gran
1Par 16,23
recomptats de dia en dia la sua
1Par 16,35
“Salva-nos Déu de la nostra
1Par Prol,64 viva.» Hoch, i és escrit [*] que lo
1Par 1,37
de Rahuel foren Nàat e Jamre e
1Par 8,32 Sàdxer [*]. 32 E Maceloch engendrà
1Par 6,28
un de l’altre. 28 E los fills de
1Par 7,37
e Berí e Jambra 37 e Bèsser [*] e
1Par 26,7
de host. 7 [*] e foren Eliüd e
1Par 16,5
lo segon, e Joel lo terç, e
1Par 1,16
los siveus 16 e los ernadeus e los
1Par 11,44
mitaneu 44 e Uisies lo estareu, e
1Par 2,28 Quer. 28 E foren los fills de Honam
1Par 8,26
qui foren fills de Sasach. 26 E
1Par 5,4
Carmí. 4 E los fills de Joel foren
1Par 12,3
ells era Achsiàtzar e Joàs, fill de
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Salè. Aquests tres li infentà Barsua la
Salech, Nachor, Tale 27 [*] 28 E los fills
Sàled, Epahim. E morí Sàled sens infants.
Sàled sens infants. 31 E los fills d’
Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e Adoram e Husal
Sàlef foren Sem, Arficiat, Sala, 25 Éber,
Sàler e Azà e Assafàaf. 48 E una altre
sales e de les suas alguorfes e de les
Salfat, lo qual no hagué sinó filles. 16 E
Salla, e Salla engendrà Éber. 19 E foren
Salla engendrà Éber. 19 E foren nats a
Sàllet lo amonita, e Nafrayà, lo baró
Sallu, fill de Masulan, fill de Addayà,
Salmà, pare de Bessiem, e Arif, pare de
salmanador. 16 E Sadoch, fill d’Eitub, e
salmayats e alegrats-vos per totes les
Salmon [*], 12 Baors engendrà Obet, Obet
salms dient: 8 «Confessats nostre Senyor,
Salomich, qui fon cap patró. 19 E los
Salomir, [*] Jóat e Ebron. 23 E los fills
Salomir e de sos germans. 29 E de Isbat, e
Salomur e sos germans eren sobra los
Salrriel 18 e Malqueran e Padies e Sanasar
saltant e rient, e menyspresà-lo en son
Saltè 12 e Ezà. E era lur cap Saphan, e
saludàs e que li fes gràcias, com havia
Salum, qui fon fill de Balaat. 14 E los
Salum e Tob e Talmon e Achiman e lurs
Salum, fill de Coré, fill de Abiasab, fill
Salumir, lur germane, 20 e Asubà e Thel e
“Salva-nos Déu de la nostra salvació e
salvà nostre Senyor de gran salvació lo
salvà nostre Senyor Déu a David en tot
salvà nostre Senyor Déu a David en tot
salvació lo poble d’Israel. 15 E
salvació. 24 Anunciats a les gents le sua
salvació e ajusta-nos e estorç-nos de
Salvador donà testimoni [*]. En aquell
Samà e Miram. 38 E los fills de Sahir
Samabaà, e negeix aquests habitaren en
Samael foren: lo primer nat fou Jasim, e
Samam e Sazà e Jataran e Vaherà. 38 E los
Samaquies. 8 [*] e lurs fills e lurs
Samarimot lo quart, e Johel lo quint [*]
samaritans [*]. 17 E los fills de Sem
Samasihoel, fill de Hothan lo arrorita, 45
Samay [*]; foren Nadab e Abissur. 29 E lo
Samaý e Adzaries e Ataries 27 e Talaràs
Samayà e Gog e Samehí 5 e Michà e Rahagè e
Samayà de Gabaà, e Jassiel e Sàlati, fill
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1Par 4,37
1Par 9,14
1Par 9,16
1Par 12,4
1Par 15,11
1Par 24,6
1Par 26,4
1Par 26,6
1Par 1,47
1Par 1,48
1Par 3,19
1Par 5,4
1Par 25,17
1Par 17,11
1Par 16,13
1Par 6,46
1Par 2,54
1Par 9,7
1Par 24,24
1Par 7,8
1Par 6,39
1Par 1,6
1Par 6,33
1Par 7,2
1Par 9,22
1Par 11,3
1Par 26,28
1Par 29,29
1Par 27,8
1Par 3,22
1Par 3,22
1Par 2,33
1Par 3,18
1Par 18,16
1Par 11,19
1Par 22,8
1Par 28,3
1Par 5,23
1Par 15,18
1Par 14,4
1Par Prol,3
1Par 6,49
1Par 16,10
1Par 16,27
1Par 16,29
1Par 16,35
1Par 29,16
1Par 18,11
1Par 26,28
1Par 16,40

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

fill de Yadeyà, fill de Sadir, e
casa de Déu. 14 E dels levitans fon
de Assab, 16 e de Abdies, fill de
e Brachà e Jehu de Hanachot. 4 E
los levitans Oriel e Asayà e Joel e
fills de Ythamar. 6 E escriví-los
4 E los fills de Obetedeedom: fon
cor Déu lo havia banaÿt. 6 E a
47 E morí Adab, e regnà en son loch
loch Samblà de Masareta. 48 E morí
E los fills de Padies, Carubael e
fills de Joel foren Samayà e Gog e
e foren XII; 17 e la X ª sort axí a
teus pares, yo faré levar le tua
e los juýs de la sua buca. 13
fill de Amsí, fill de Barí, fill de
fon ysraelita. 54 E los fills de
de Masulan, fill de Addayà, fill de
24 [*] Michà, e lo fill de Michà,
8 E los fills de Bèquer foren
Asap fon fill de Baraquies, fill de
Tiram. 6 E los fills de Gómer foren
lo cantor, fill de Joel, fill de
Rafay e Jariel e Jahamay e Japsan e
caps e ab lurs linatges, e Daviu e
paraula de nostre Senyor, per mà de
de Déu. 28 E tot açò que santificà
són escrites en les Paraules de
[*]. 8 Del V mes era príncep
[*]. 22 E lo fill de Sacanias fon
Sacanias fon Samÿas, e los fills de
fills de Johenathan foren Pàlet e
Salrriel 18 e Malqueran e Padies e
fill de Abiatar, éran capallans. E
face aquesta cosa, que yo bega la
de nostre Senyor, dient “Molta
meu nom, car hom de batalla ést e
terra de Bessan entrò a Baaltimon e
18 e sos germans [*] e Jacsael e
filles, 4 los quals havían nom axí:
enterpetrat, sertes tu, [*] doctor
del perfum en tota le obra del
10 E loats lo nom de la sua
27 Glòria e balleza és devant ell,
nostro Senyor en lo palau de la sua
gents, per loar lo nom de la tua
aquesta casa en lo nom de la tua
11 E David pres aquesta vaxella e
la casa de Déu. 28 E tot açò que
l’altar qui era da Gabaon, 40 per
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Samaÿas. 38 Aquests són los qui vénen per
Samaÿas, fill de Assub, fill de Meritam,
Samaÿas, fill de Galal, fill de Gedecum, e
Samaÿas de Gabaon, qui era dels XXX
Samaÿas e Elí e Aminadab. 12 E dix-los:
Samaÿas, fill de Thanael, escrivà del trip
Samaÿas son primer nat, e Jasabat lo
Samaÿas, son fill, nesqueren fills qui
Samblà de Masareta. 48 E morí Samblà, e
Samblà, e regnà en son loch Saül de
Samehí; e los fills de Carubabel foren
Samehí 5 e Michà e Rahagè e Bàal 6 e
Samehí e a sos fills e a sos germans, e
sament aprés tu, qui serà de tos fills, e
Sament de Aabram, sos serfs, fills de
Sàmer, 47 fill de Maasí, fill de Musí,
Samet foren-hi Laem e lo Nafatemps e
Samià; 8 e Jabanies, fill de Jerocham; e
Samir, 25 e lo germà de Michà, Jasies, e
Samirà e Joàs e Làzer e Elinay e Ambrí e
Samnià, 40 fill de Michael, fill de
Samon e Adifat e Goarmà. 7 E los fills de
Samuel, 34 fill de Elcanà, fill de
Samuel. Aquests foren caps de las casades
Samuel lo profeta los stablien en lur
Samuel. 4 E anà Daviu ab tot Ysrael en
Samuel profeta e Saül, fill de Sis, e
Samuel profeta, sobra les Paraules de
Samut lo jeserà, e [*] companya [*]. 9 Del
Samÿas, e los fills de Samÿas foren Atús e
Samÿas foren Atús e Gabal e Barzaha e
Samzà. Tots aquests devallaren de
Sanasar e Jaconies e Assonà e Nababies. 19
Sanasarà era notari. 17 E Benaÿas, fill de
sanch d’equests hòmens, cor yo beuria le
sanch has escampada [*] davant mi. 9 Tu
sanch has escampada.” 4 »E nostre Senyor
Sanit e lo munt de Hermon, e muntiplicaren
Sanitamot e Jachael e Gomir e Aliab e
Sannà e Sabal e Vetan e Salamó 5 e Ibear e
sant dels bisbes, me rabugeries que yo
sant dels sants del santuari e a perdonar
santadat, e alegrats-vos e alégran-se
santadat e magnifisència és lo seu loch.
santadat. 30 Sia comoguda devant la sua
santadat e per loar tu en la tua laor. 36
santadat, de la tua mà, teu és tot. 17 E
santificà aquella a nostre Senyor ab l’
santificà Samuel profeta e Saül, fill de
santificar holocaust a nostre Senyor sobra
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1Par 15,14
segons dret. 14 E los sacerdots
1Par 26,27
batallas e de les despulles, que
1Par 26,28
fill de Siruià, tot açò qui era
1Par 15,12
los caps patrons dels levitans,
1Par 26,26
los tresors dels santuaris que
1Par 6,49
en tota le obra del sant dels
1Par 6,49
le obra del sant dels sants del
1Par 9,29
eren stablats sobre les eynes del
1Par 22,19
Déu vostra, e levats e bastits lo
1Par 22,19
de nostra Senyor e la vaxella del
1Par 23,13
departit Aaron per a sacrificar al
1Par 28,10
que tu li bestesquas casa al seu
1Par 29,3
açò qui és aparellat a la casa del
1Par 26,26 germans eren sobra los tresors dels
1Par 28,12
tresors de [*] nostre Senyor e dels
1Par 22,5
fill Salamó és fadrí e tendra e no
1Par 5,12
a le Saltè 12 e Ezà. E era lur cap
1Par Prol,49 encare de ço qui és per l’apòstol?
1Par Prol,17 sobra vella per escarnir los jueus.
1Par 19,3
e diu que·t tramet aconortadors?
1Par 8,10 Sabià e Messà e Melcan 10 e Gehús e
1Par 1,44
e regnà en son lloch Jobab, fill de
1Par 1,45
de Bosrà. 45 E morí Jobab, fill de
1Par 7,30
Jamnà e Ysuà e Ysim e Barià, e
1Par 9,6
primer nat [*]. 6 E los fills de
1Par 2,35
qui havia nom Saarchaà. 35 E
1Par 7,10 Gehús e Bengemín e Hud e Canaana e
1Par 4,22
e los hòmens de Concelè e Joàs,
1Par 22,11
fill, sia nostro Senyor ab tu, e
1Par 4,14
[*]. 14 Nanay engendrà Arfaà. E
1Par 6,6
engendrà Usí. 6 E Usí engendrà
1Par 6,6
Usí. 6 E Usí engendrà Saraÿas, e
1Par 6,14
Elxies, e Elxies engendrà [*] 14[*]
1Par 6,14
engendrà [*] 14[*] Saraÿas, e
1Par 4,31 en Sicalahó 31 e en Betmer [*] e en
1Par 1,20
Elmadat e Sàlef e Sarmanè e
1Par 6,21
e Simà fon fill de aquell. 21 [*] e
1Par 17,13
entrò enpertostemps. 13 E yo los
1Par 22,10
meu nom, ell me serà fill e yo li
1Par 28,6
yo he elet a ell per fill e yo li
1Par 7,16 li nom Fares; e lo nom de son germà
1Par 11,46
de Risí, 46 e Aliel, da Manim, e
1Par 5,24
pares foren Éfer e Jeser e Eliel e
1Par 12,6
lo errapita, 6 e Alcanà e Gesies e
1Par 4,2
e açò són les generacions dels
1Par 1,20 E Jacam engendrà Elmadat e Sàlef e
1Par 27,29
29 [*] de la Planura era Ciratay lo
1Par 2,54
e Joab e le miytat de Ramayta,
1Par 2,16
lo VII è. 16 E les germanes foren
1Par 27,24
del cel. 24 E Joab, lo fill de
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santificaren los llevitans, per ço que
santificaren per esforsar la casa de Déu.
santificat era en le mà de Salomir e de
santificats-vos, e vostros fills e
santificava David [*] e los caps patrons
sants del santuari e a perdonar sobra
santuari e a perdonar sobra Israel, axí
santuari e sobra le sèmola e lo vi e l’
santuari de nostre Senyor Déu, per ço que
santuari de Déu en la casa qui serà
santuari, ell e sos infants per a perfumar
santuari, e esforce’t e fes-ho. 11 E
santuari, 4 ço és, tres mília quintars d’
santuaris que santificava David [*] e los
santuaris. 13 E de les partides dels
sap entendra a bastir la casa de nostre
Saphan, e era lo segon Jaenay, e Saffar,
Sapiats que yo he escrit no ha molt lo
Sàpies que Alaxandria e Egipte louen
Sàpies que no hy són venguts per açò, sinó
Saquià e Mirmà. Aquests són fills seus e
Sara, de Bosrà. 45 E morí Jobab, fill de
Sara, e regnà aprés per ell Cussim, de
Sàraha era lur germana. 31 E los fills de
Sàram, Israel e sos germans, e foren DC
Saran donà-li se filla per muller, e
Saran e Arsís e Ysera: 11 tots aquests
Sarap, qui senyorayaven a Moab [*]. 23 E
saràs abundant e bastiràs la casa de
Sarayà fon pare de Joab, senyor de Joaxim,
Saraÿas, e Saraÿas engendrà [*] 7 [*]
Saraÿas engendrà [*] 7 [*] Atibud, 8 e
Saraÿas, e Saraÿas engendrà Rahossadoch.
Saraÿas engendrà Rahossadoch. 15 E
Saraÿm. Aquestes són las ciutats en què
Sare 21 e Adoram e Husal e Diquelà 22 e
Sare fill de aquell [*]. 22 [*] e
saré pare e ells seran a mi fills, e le
saré pare, e endrassaré lo seu regna en
saré pare. 7 E yo endressaré lo seu regna
Sares, e los fills de aquell eren Hulam e
Saribay e Josabà, fills de Alnàal, e Simà
Sariel e Jeremies e Hodomnà e Jadiel, qui
Sariel e Jàser e Labusan de Curaytans, 7 e
sarietans. 3 E aquests los fills de Etam:
Sarmanè e Sare 21 e Adoram e Husal e
sarnita; e sobra los bous de les valls era
sarrita. 55 E dels linatges dels
Sarugà e Abigual. E los fills de Seruià
Saruià, comensà a contar e no esplagà, cor
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1Par 8,25
Abdaxà e Famiel, qui foren fills de
1Par 8,14
habitadors de Gaad. 14 E Quihó e
1Par 21,1
21,Tit Capítol XXI 1 E fon fet que
1Par 9,15
e Machaninà, fill de Michà, fill de
1Par 24,27
27 Foren fills de [*] Sóam e
1Par 1,48 E morí Samblà, e regnà en son loch
1Par 1,49
la amplària del flum»). 49 E morí
1Par 4,24
Nomus e Jamini e Gerip e Gera e
1Par 8,33
Gèter engendrà Sis, e Sis engendrà
1Par 8,33
Sis, e Sis engendrà Saül, e
1Par 9,39
39 [*] engendrà Sis, e Sis engendrà
1Par 9,39
Sis, e Sis engendrà Saül, e
1Par 10,2
2 E encalsaren los felisteus
1Par 10,2
e Melxisua e Benadab, fills de
1Par 10,3
3 E encruscà’s le batalla sobra
1Par 10,4
quals ell hach gran pahor. 4 E dix
1Par 10,4
temia molt, no hu volch fer. E pres
1Par 10,5
5 E com son scuder vahé açò que
1Par 10,6
de si matex e morí. 6 E morí
1Par 10,7
qui eren en lo pla que mort era
1Par 10,8
e despullaren los morts, e trobaren
1Par 10,9
-los e tolgueren lo cap a
1Par 10,10
poble. 10 E materen les armas de
1Par 10,11
ço que havien fet los filisteus a
1Par 10,12
allà, e portaren-se lo cors de
1Par 10,13
e dejunaren VII jorns. 13 E morí
1Par 11,2
matexa, 2 [*] e encare mentra que
1Par 12,1
dementra que era detengut [*]
1Par 12,2
ab l’arch. Eren dels germans de
1Par 12,19
com vania ab los filisteus contra
1Par 12,19 caps vendrà en gràcia de son senyor
1Par 12,23
Hebron, per fer tornar lo regna de
1Par 12,29 dels fills de Bengemín, germans de
1Par 12,29 més, sinó que guardaven la casa de
1Par 13,3 no la havem raquesta en lo temps de
1Par 15,29
ciutat de David, Michol, filla de
1Par 26,28 açò que santificà Samuel profeta e
1Par 5,10
terra de Galaad. 10 En lo temps de
1Par 28,21
[*] en tota l’obra molt hom sert e
1Par 22,15
obrar fusta e picapedrés e hòmens
1Par 11,33
lo genosita. E Jonathan, fill de
1Par 4,36 36 e Obenay e Jahacabà e Asohaÿes e
1Par 4,42
de Simeon e anaren en lo munt de
1Par 7,37 e Jambra 37 e Bèsser [*] e Samam e
1Par 4,42
E Narià e Rafayà e Uziel, fill de
1Par 16,31
·s mou. 31 Alégran-se los cels e
1Par 28,2 covinensa de nostre Senyor Déu e a
1Par 12,32
32 E dels fills de Ysacar, sabents
1Par Prol,9
cosa era que fos afermat e nostre
1Par 5,26 ells. 26 E adonchs lo Déu de Ysrael
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Sasach. 26 E Samaý e Adzaries e Ataries 27
Sat e Geremot 15 e Sabadies e Ararat e
Satanàs estech sobra Ysrael e temtà David
Satí, fill de Assab, 16 e de Abdies, fill
Satur e Ibrí. 28 E los fills de Maalí fon
Saül de Roboetalnaar (qui vol dir «de la
Saül de Rohebet, e regnà en son loch
Saül. 25 E Sabín e [*] Mibcèn. 26 E de
Saül, e Saül engendrà Jonathan [*]. 34 E
Saül engendrà Jonathan [*]. 34 E Jonatan
Saül, e Saül engendrà Johanatàs e
Saül engendrà Johanatàs e Mesquisua e
Saül e sos infants. E adonchs los
Saül. 3 E encruscà’s le batalla sobra
Saül, e trobaren-lo aquells qui·l
Saül a son escuder: –Trau ton coltell o te
Saül le sua espaza e posà le punta en son
Saül era mort, féu semblant de si matex e
Saül e tres fills seus e tot son alberch
Saül e sos fills e que tota le host qui
Saül e sos fills morts, qui foren cayguts
Saül e tremateren-lo ab ses armas en lur
Saül en la casa de lur déu, e lo cap
Saül, 12 e levaren-se tots los hòmens de
Saül e los corsos de sos fills, e portaren
Saül per se colpa, cor ell peccà contra
Saül era viu e rey, tu eras aquell que
Saül, fill de Sis; ells éran dels vasals
Saül, e de Bengemín. 3 E lo cap d’ells
Saül a batalla, e no los ajudà, cor ab
Saül. 20 E, com hach [*] a Sicialech, se
Saül a ell, segons le paraula de nostre
Saül, foren III M ª hòmens, e encare foren
Saül. 30 E dels fills de Efraÿm foren XXII
Saül. 4 E dix tota la universitat: –Façam
Saül, esguordà per le finestra e viu lo
Saül, fill de Sis, e Abner, fill de Ner, e
Saüll feren batallas ab los agaritans e
savi per fer totes aquestes coses, e
savis en obrar, 16 d’argent e aur e aram
Saý, lo arrarita 34 [*] 35 e Alifal, fill
Saÿas e Adiel e Sihuel e Benÿas, 37 e
Saÿr d hòmens a batalla. E Narià e Rafayà
Sazà e Jataran e Vaherà. 38 E los fills de
Sazaý, eren lurs caps; 43 e fariren les
sbalaesque’s la terra e diguen [*] les
scambell del peu de nostre Senyor. Ja hu
sciència, per ço que sabessen despux so
scilenci aprovàs. Cor, segons les
scomoch contre ells l’esperit de Pul, rey
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1Par 16,40
contínuhament [*], axí com és
1Par 10,5
’s caure sobre ella. 5 E com son
1Par 12,24
24 Dels fills de Judà, portant
Par Prol,3
le ciència de les escriptures, ell
Par Prol,7
castions de l’Avengelis axí mateix
Par Prol,14
e oblidades, en aquest libre
1Par 1,50
la sua ciutat era Pahí, e lo nom de
1Par 2,35
nom Saarchaà. 35 E Saran donà-li
1Par 3,3
fo Jeroboam, lo qual hach de Achlà,
1Par 4,33
açò és, lur habitació, que a tots
1Par 5,17
Seron desobra lurs axides. 17 Tots
1Par 5,18
e asperts de batalla, e trobaren1Par 5,20
en la batalla e Déu oý ells, cor
1Par 6,31
[*] la casa de nostre Senyor, quant
1Par 7,23
per conhortar-lo. 23 E tornà ab
1Par 7,24
cor ab mal era ab son alberch, 24 e
1Par 8,9
ses mullers. 9 E infantà Nimo,
1Par 10,12
filisteus a Saül, 12 e levaren1Par 10,12
l’host e anaren allà, e portaren1Par 10,12
de sos fills, e portaren-los1Par 10,13
VII jorns. 13 E morí Saül per
1Par 11,1
11,Tit Capítol XI 1E ajustaren1Par 11,13
a part de munt, com los filisteus
1Par 11,16
la davesa, e la host dels filisteus
1Par 12,8 Geraam de Gador. 8 Del trip de Gad
1Par 12,19
19 E aquells del trip de Menessè
1Par 12,20
20 E, com hach [*] a Sicialech,
1Par 13,9
cor la vadella allenegà e moch1Par 14,8
untat rey sobra Ysrael, ajustaren1Par 14,9
filisteus vengueren e atendaren1Par 14,13
Encara altra vegada los filisteus
1Par 16,10
e alegrats-vos e alégran1Par 16,31
lo món qui no·s mou. 31 Alégran1Par 16,32
32 Brugesca la mar [*], alegran1Par 19,5
e tremès-los-ne. 5 E anaren1Par 19,7
son poble. E vengueren e posaren1Par 19,7
davant Mahabà. E los fills d’Amon
1Par 19,9
los fills d’Amon e aparellaren1Par 19,15 per mà de Abisay [*] e vengueren1Par 19,15
-se’n en la ciutat, e Joab
1Par 19,16
de la host de Adoàsser, aquests
1Par 21,16
e lo cel ab son coltell tret en
1Par 27,4
del mes segon era Deday Atohera e
1Par 27,14
Piator, dels fills de Efraÿm, e en
1Par 27,15
lo XII è mes, fill de Entiel, e en
1Par 29,9
a nostre Senyor; e [*] David
1Par 29,20
Déu de lurs pares, e enclinaren1Par 29,17
de la tua mà, teu és tot. 17 E yo
1Par 2,36 engendrà Nathan, e Nathan engendrà
1Par 7,21
e Talam, fill d’equell, 21 e

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

scrit en la ley de nostre Senyor, la qual
scuder vahé açò que Saül era mort, féu
scut e lansa, foren VI M ª e DCCC garnits
se trau escarn de ci matex, car per
se determenen e hi són tochades. Adonchs
se contenen en suma. Prol,Inc Terç pròlech
se muller era Macabel, filla de Matret,
se filla per muller, e infentà Aray
se muller [*]. 4 A aquest li nesqueren VI
se pertenyia. 34 E Massobat [*] e Jossà,
se apertaren en temps de Johatan, rey de
se que éran XXXXIIII M ª DCC LX hòmens a
se confiaven en ell. 21 E cativaren lur
se posave l’arque de nostro Senyor; 32 e
se muller, e consabé [*], e mès-li nom
se filla hach nom Halazaraalanzar, le qual
se muller, Joab e Sabià e Messà e Melcan
se tots los hòmens de l’host e anaren
se lo cors de Saül e los corsos de sos
se’n en Jabés, [*] e dejunaren VII jorns.
se colpa, cor ell peccà contra nostre
se tot lo poble d’Israel en Hebron, dient
se ajustaren aquí an batalla en lo camp
se cuytà e vench en Batlem. 17 E desijà
se apertaven ab David Amassat e Madabat,
se aplegaren a David com vania ab los
se gitaren devant ell hòmens de Menessè,
se. 10 Per açò le ira de nostre Senyor
se tots e raquariren David a batalla e,
se en lo pla de Rafaÿm. 10 E David demanà
se ajustaren en la vall. 14 E David demanà
se los pobles, lo cor dels obtants en
se los cels e sbalaesque’s la terra e
se los camps, e tot ço qu·hi és. 33
se’n e denunciaren-ho a David. E David
se davant Mahabà. E los fills d’Amon se
se ajustaren de lurs ciutats e astiguéran
se a batalla a la porta de la ciutat. [*]
se’n en la ciutat, e Joab se’n tornà a
se’n tornà a le ciutat de Jerusalem. 16 E
se ajustaren ensemps. 17 E açò fou
se mà, tinent devers Jerusalem. E caygué
se companya, e Mohelet era príncep e
se companyia eren XXIIII M hòmens. 15 E
se companyia eren XXIIII M hòmens. 16 E
se alagrà de gran goig. 10 E adonchs lo
se e soplicaren nostre Senyor e al rey. 21
sé, Déu meu, que tu tries lo coratge dels
Sebet, 37 e Sabet engendrà [*], 38 [*]
Sebet, fill d’equell, [*] e Àsser e Elet.
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1Par 23,8
Laadar havie-hy per cap Johel, e
1Par 17,1
dix a Natan profeta: –Vet que yo
1Par 4,18
pare de Guedoch, e Èber, pare de
1Par 1,1
1,Tit Capítol primer 1 Adam,
1Par 3,15
Johatan, lo segon Joatxim, lo terç
1Par 14,1
sos misatges a David, e fusta de
1Par 17,1 –Vet que yo sech en casa coberta de
1Par 22,4
nombra e sens pes, 4 e fusts de
1Par 22,4
aportada a David molta fusta de
1Par 12,5
5 Elusai e Geremot e Balay e
1Par 6,36
de Joel, fill da Azaries, fill de
1Par 12,2
e ab l’esquerra les pedres e les
1Par 16,36
nostre Senyor Déu d’Israel del
1Par Prol,25
lo qual hi treballà molt, e tot lo
1Par 16,15
15 Remenbreu’s tostemps en lo
1Par 2,13
engendrà son primer nat Eliab, lo
1Par 3,1
hach de Avinóham le ismaelita, e lo
1Par 3,15 son primer nat hach nom Johatan, lo
1Par 5,12
Ezà. E era lur cap Saphan, e era lo
1Par 7,15 havien nom Mahaheyà, e lo nom del
1Par 8,1
Bael, son primer nat, e Asbael lo
1Par 8,39
primer nat Hulam, e Gebús fon lo
1Par 12,9
era lur cap primer e Obadià lo
1Par 16,5
5 E Asap era lur cap, e Zacaries lo
1Par 23,11
11 Jóad fon lo primer, e Sizà lo
1Par 23,19
qui fon cap patró, e Marias, lo
1Par 23,20
Michà, e fo cap patró, e Jaziès, lo
1Par 24,23
és lo primer nat, e Amaries, lo
1Par 26,2
primer nat Zacaries, e Jasiel lo
1Par 26,4
son primer nat, e Jasabat lo
1Par 26,11
pare féu-lo cap, 11 e Erlabies lo
1Par 27,4
primer. 4 E sobra la part del mes
1Par 24,7
axí la primera sort a Joraïp, e la
1Par 25,9
sort a Josep, fill de Asaf; e la
Par Prol,Inc
Comensa lo pròlech primer
1Par Prol,2 enterpatradors estave ferma e pura
1Par Prol,5
me rabugeries que yo trelladàs
1Par Prol,10
e nostre scilenci aprovàs. Cor,
1Par Prol,61 altre Testament, diu en lo Avengeli
1Par Prol,62 segons sent Johan: «Qui creu en mi,
1Par Prol,92 a mi mateix e als meus»; e faré açò
1Par 5,7
7 E sos germans per lur linatge,
1Par 6,18
e Semeý. 18 E los fills de Caat,
1Par 9,9
fill de Hibinies, 9 e lurs germans
1Par 9,34
los caps mayorals dels levitans
1Par 11,3
e untaren-lo rey sobra d’Israel,
1Par 12,23
fer tornar lo regna de Saül a ell,
1Par 15,13
ell, per ço com nós no·l requerim
1Par 15,15 arqua de Déu, axí com manà Moysès,
1Par 16,37
sovenyr de dia en dia, cascú

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Secam e Joel, qui eren tres. 9 [*], ço és,
sech en casa coberta de sedra e l’archa
Sechó, e Jecortiel, pare de Senohe. E
Sed, Enós, 2 Quaynam, Malech, Jàrec, 3
Sededxies, lo quart Zalum. 16 [*] 17 E los
sedra e mestres [*] per a bestir le casa.
sedra e l’archa de nostre Senyor està
sedra sens nombra, cor los tirienchs e
sedra. 5 E adonchs David dix: –Mon fill
Sefaries lo errapita, 6 e Alcanà e Gesies
Seff, 37 fill de Càhat, fill de Sir, fill
segetes ab l’arch. Eren dels germans de
segla dels setgles enpertostemps.”» E
segle combat entre si ab aquestes tres
segle [*] e açò que ha manat en M ª
segon Amodab, lo terç Semtà, 14 e Tergatan
segon Daniel, lo qual hach de Abigal de
segon Joatxim, lo terç Sededxies, lo quart
segon Jaenay, e Saffar, en Basan. 13 E
segon Salfat, lo qual no hagué sinó
segon, e Acaylà lo terç, 2 e Nohà lo
segon e Elifàlet lo terç. 40 E foren los
segon e Eliab lo terç 10 e Masmanà lo
segon, e Joel lo terç, e Samarimot lo
segon; e Gehús e Barià no hagueren gayra
segon, e Johazies, lo terç, e Jahaman, lo
segon. 21 E los fills de Merarí: Maalí e
segon, e Jahaziel, lo terç, e Jamean, lo
segon, Zabadies lo terç, Janiel lo quart,
segon, e Joseè lo terç, e Sachar lo quart,
segon, e Nalabies lo terç, e Zacaries lo
segon era Deday Atohera e se companya, e
segona a Jadeÿas, 8 e la terça a Carim, e
segona a Gadalàs ab sos germans e ab sos
segons sent Gerònim. Açò és lo pròlech de
segons ço que ells havien enterpetrat,
segons lo sermó letí los libres habraychs,
segons les varietats dels regnes, diversos
segons sent Johan: «Qui creu en mi, segons
segons que diu le Escriptura, del ventre
segons que diu Ysmeu: «Si les orelles dels
segons lurs parentats e lurs generacions,
segons dit és, foren Enbatim e Ysach e
segons lurs generacions. Éran per tots
segons lurs generacions éran caps.) E
segons le paraula de nostre Senyor, per mà
segons le paraula de nostre Senyor. 24
segons dret. 14 E los sacerdots
segons lo manament de nostre Senyor, en
segons son esser. 38 E Obedebedom [*],
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1Par 23,24
24 Aquests són los fills de Leví
1Par 23,25 ensús. 25 Cor David dix: –Raposarà
1Par 23,27 de les eynes per son servey. 27 Cor
1Par 25,1
Lur nombra, dels hòmens de obra
1Par 2,53
Nestrayà, e aquells qui exiren dels
1Par 24,8
8 e la terça a Carim, e la quarta a
1Par 12,20
és, Adamà e Jacebat [*] e Eliüd e
1Par 1,4 3 Henoch, Matusalem, Làmech, 4 Noè,
1Par 1,17
samaritans [*]. 17 E los fills de
1Par 1,24
24 E los fills de Sàlef foren
1Par 2,43 [*] foren Tora e Capúeha e Rèquim e
1Par 2,44 e Capúeha e Rèquim e Sèman. 44 E
1Par 15,16 cants e ab tabals e ab trompes e ab
1Par 15,19
eren Aman e Asap e Athan ab
1Par 16,5
de tabals e d’òrguens, e Asap ab
1Par 16,42
e Gedità havien ab ells trompes e
1Par 25,1
ab òrguens e ab tabals e ab
1Par 25,6
ab lo cantar en la casa de Déu ab
1Par 10,5
vahé açò que Saül era mort, féu
1Par 17,20
20 Senyor Déu, no és nengú
1Par Prol,56
qui l’amen», e les altres coses
1Par 3,5
-li en Jerusalem aquests fills:
1Par 2,32
32 E los fills de Udà, germà de
1Par 2,44 de Geracham. E Geracham engendrà
1Par 2,45
engendrà Semey, 45 e lo fill de
1Par 6,17
noms dels fills de Gerson: Lilum e
1Par 6,29
Maalí, e Libin fon son fill, e
1Par 6,42
de Athan, fill de Sinrà, fill de
1Par 8,21
fills de [*]. 19-20 [*] 21 [*]
1Par 23,7
7 E los fills de Garson: Laadar e
1Par 23,10
patrons de Ladan. 10 E los fills de
1Par 23,10
Barià; aquests IIII foren fills de
1Par 27,27
[*], 27 e sobra les vinyes era
1Par 9,29
les eynes del santuari e sobra le
1Par 23,29
e del pa de l’aparellament, de la
1Par 2,15
lo quart, e Raday lo sinquè, 15 e
1Par 11,27
fill de son oncla, de Belom, 27
1Par 7,19
Foren los fills de Zamidà Daham e
1Par 2,13
nat Eliab, lo segon Amodab, lo terç
1Par 4,27
foren Amuel e Sachur [*]. 27 E
1Par 1,42
E los fills de Ésan foren Balam e
1Par 29,19
endressa lur cor [*]. 19 [*]
Par Prol,4
se trau escarn de ci matex, car per
Par Prol,4
matex, car per sengles noms e per
1Par Prol,39 són axelsades sens actor, obriren
1Par 4,18
pare de Sechó, e Jecortiel, pare de
Par Prol,1
Prol E és tal e ten gran que
1Par Prol,39 las quals vulgarment són axelsades
1Par 2,30
foren Sàled, Epahim. E morí Sàled
1Par 2,32
Gèter e Johenahan. E morí Gèter

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

segons la casa de lurs pares, cap patrons
segons dix nostre Senyor al seu pobla e
segons les paraules de David, lo derrer
segons lur ofici: 2 Los fills de Asaf
seherjatans e aquells fon ysraelita. 54 E
Sehorim, 9 e la quinta a Maletxies, e la
Selcay, cap dels millenars del trip de
Sem, Cam, Jàfet. 5 Los fills de Jàfet
Sem foren Elam e Assur e Arfazat e Eliud e
Sem, Arficiat, Sala, 25 Éber, Fèleig,
Sèman. 44 E Sèman engendrà Jàcham, pare de
Sèman engendrà Jàcham, pare de Geracham. E
sembes per alsar gran veu per a donar
sembes d’aram per mils cantar, 20 e
sembes. 6 E Banaÿas e Jasiel, capellans ab
sembes per fer son a oir e altres
sembes e ab veus. Lur nombra, dels hòmens
sembes e ab tabals e ab so d’òrguens en
semblant de si matex e morí. 6 E morí Saül
semblant a tu, ne és altra Déu sinó tu,
semblants d’equestes esser trobades en
Semchà e Sabab e Nathan e Salamó; aquests
Semehi, foren Gèter e Johenahan. E morí
Semey, 45 e lo fill de Semey fon Mahon,
Semey fon Mahon, pare de Getzur. 46 E
Semeý. 18 E los fills de Caat, segons dit
Semeý fon fill de aquell, e Husaà, de
Semeý, 43 fill de Gàat, fill de Guerson,
Semeý. 22 E Yspam e Éber [*] 23 e Abdon e
Semeý. 8 E los fills de Laadar havie-hy
Semeý foren Jóad e Sizà e Gedús e Barià;
Semeý. 11 Jóad fon lo primer, e Sizà lo
Semeý, fill de Ramman, e sobra los cellers
sèmola e lo vi e l’oli e l’encens e les
sèmola del vespra al sacrifici, e de les
Semolo lo VI, Daviu lo VII è. 16 E les
Semot arrorita e [*] lo ffalonita, 28 e
Sèmsem e Alaquí e Abimam. 20 E los fills
Semtà, 14 e Tergatan lo quart, e Raday lo
Semyí hach XVI fills e VI filles; e sos
Senavan e Jectan. E los fills de Dissan
sencer de gordar los teus manaments e los
sengles noms e per sengles punts de
sengles punts de paraules les stòries qui
sengles ceŀles, e açò·s lig en les lurs
Senohe. E aquestes són fills de [*] faraó,
sens aquest, si algú vol aprovar a ci
sens actor, obriren sengles ceŀles, e açò
sens infants. 31 E los fills d’Epahim
sens infants. 33 E los fills de Johenathan
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1Par 12,17
-lo ne liurar-lo a sos anamichs,
1Par 22,3
Daviu, e aparellà molt aram
1Par 22,3
e aparellà molt aram sens nombra e
1Par 22,4
e sens pes, 4 e fusts de sedra
1Par 22,14
quintars d’argent e aram e ferra,
1Par 22,14
argent e aram e ferra, sens pes e
1Par 22,16
16 d’argent e aur e aram e ferra
1Par 29,15
ombra són nostros dies en la terra
Par Prol,Inc Comensa lo pròlech primer segons
Par Prol,Inc sent Gerònim. Açò és lo pròlech de
1Par Prol,61
diu en lo Avengeli segons
1Par 26,26
prínceps, dels millenars e dels
1Par 27,1
caps patrons e los prínceps dels
1Par 28,1
los prínceps dels millenars e dels
1Par 29,6
[*] prínceps dels millanars e dels
1Par 13,1
ab los prínceps dels milenàs e dels
1Par 22,12
Déu. 12 E don-te nostre Senyor
1Par Prol,89
qui de l’enteniment ells
1Par 4,5
Efrata e pare de Baslem. 5 E Assur,
1Par 4,14
Arfaà. E Sarayà fon pare de Joab,
1Par 5,2
Judà era soberch a sos germans e
1Par 7,31 Barià foren Èber e Marcaal, qui fon
1Par 8,29
habitaren atrecí, e la muller del
1Par 9,20
20 E Fineàs, fill de Aletzar, fon
1Par 11,2
meu poble d’Israel e tu·n seràs
1Par 11,6
lo gebuzeu primerament sia cap e
1Par 11,6
fill de Siruià, e fon fet cap e
1Par 11,21
21 e aquells dos dels quals fon
1Par 12,14
host. E de aquests lo pus poch és
1Par 12,19
caps vendrà en gràcia de son
1Par 15,29
29 E com l’archa [*] de nostre
1Par 17,7
folch derrera les ovelles que sies
1Par 19,3 digueren los prínceps de Amon a lur
1Par 21,3
a son pobla aytals C tants. O,
1Par 21,3
Senyor, per què raquerràs tu, mon
1Par 21,23
David: –Prin-la e face’n lo meu
1Par 28,4
cor Judà ha alagit per
1Par Prol,59 los LXX entrepatredors [*]? Nostro
1Par Prol,68 Donchs tornem als jueus, on nostro
1Par 2,1
Jacob, al qual mudà lo nom nostro
1Par 4,10
Jabés lo Déus de Ysrael: –Si tu,
1Par 6,15
aquest anà en cativatge com nostre
1Par 6,31
star sobre [*] la casa de nostre
1Par 6,31
quant se posave l’arque de nostro
1Par 6,32
que Salamó bastí le casa de nostre
1Par 9,20
sobra ells entigament, e nostre
1Par 10,13
colpa, cor ell peccà contra nostre
1Par 10,13
no guardà le paraula de nostre
1Par 10,14
a fatilera, 14 e no requerí nostre
1Par 10,14
nostre Senyor, per què nostre

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

sens tort que ell no·ls tenia: –E per
sens nombra e sens pes, 4 e fusts de sedra
sens pes, 4 e fusts de sedra sens nombra,
sens nombra, cor los tirienchs e
sens pes e sens nombra, e fusta e pedra t’
sens nombra, e fusta e pedra t’he
sens nombra. Leva e fes, e sia nostre
sens esparansa. 16 Senyor, nostro Déu,
sent Gerònim. Açò és lo pròlech de sent
sent Gerònim sobre lo libre del
sent Johan: «Qui creu en mi, segons que
sentanars, e los prínceps de les hosts, 27
sentanars e dels millenars, e d’equells
sentanars e los prínceps dels mobles e del
sentanars e los prínceps de la obra del
sentanàs e ab tots los grans senyors, 2 e
seny e discreció en regir sobra Ysrael e
senyen, clarament e manifesta depertits e
senyor de Etecà, e hach dues mullers, Elà
senyor de Joaxim, cor †Lehoadis† éran. 15
senyor de tots, mas la primera genitura
senyor de Bercayt. 32 E Èber engendrà
senyor de Gabaon havia nom Macacaon, 30 e
senyor sobra ells entigament, e nostre
senyor.” 3 E vengueren tots los vells de
senyor de la host. E puyà primerament
senyor. 7 E habità Daviu en le devesa, e
senyor, e entre lo terç no poch venir. 22
senyor de C e lo mayor de M ª. 15 Tots
senyor Saül. 20 E, com hach [*] a
senyor fou venguda entrò a le ciutat de
senyor sobra lo meu pobla d’Israel. 8 [*]
senyor Anum: –E cuydes tu que David face
senyor rey, tots som serfs de nostre
senyor, açò? Ne per què serà gran colpa en
senyor ço que li sia bo a sos ulls, vet
senyor e de la casa de Judà és mon para, e
Senyor Déu [*], fahador de l’un e de l’
Senyor parlà e los dexebles ne prengueren
Senyor Déu Israel. Aquests foren fills de
Senyor, me benaeys e crex lo meu terma, e
Senyor cativà Jerusalem e Judà en poder de
Senyor, quant se posave l’arque de nostro
Senyor; 32 e servien le tende del
Senyor en Jerusalem, e adonchs estigueren
Senyor era ab ell. 21 E Zaries, fill de
Senyor, no guardà le paraula de nostre
Senyor, per ço com demanà consell a
Senyor, per què nostre Senyor lo ocís, e
Senyor lo ocís, e girà lo regna a Daviu,
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1Par 11,2
e axir Ysrael devant ell. E nostre Senyor, ton Déu, te dix: “Tu seràs pastor
1Par 11,3
ab Daviu en Hebron devant nostre Senyor e untaren-lo rey sobra d’Israel,
1Par 11,3
Israel, segons le paraula de nostre Senyor, per mà de Samuel. 4 E anà Daviu ab
1Par 11,9
anave, crexia en valor, e nostre Senyor Déu de Sabaot era ab ell. 10
1Par 11,10 lo regnar, axí com havia dit nostre Senyor Déu sobra Ysrael. 11 [*] E Jabuzan,
1Par 11,14
filisteus; 14 [*] e salvà nostre Senyor de gran salvació lo poble d’
1Par 11,18
volch beura, e sacrificà a nostre Senyor, 19 e dix: –No plàcia a Déu que yo
1Par 12,18
pau sia ab tos valadós, car nostre Senyor te ajuda, ton Déu. E David rabé1Par 12,23
a ell, segons le paraula de nostre Senyor. 24 Dels fills de Judà, portant
1Par 13,2
universitat de Ysrael: –Si a nostro Senyor plau ni a vosaltres par bo,
1Par 13,5
per fer vanir l’arque de nostre Senyor de Cariaciarim. 6 E puyà David e
1Par 13,6
Judea, per levar l’arque de nostre Senyor [*] en lo nom de Déu, qui era
1Par 13,8
e tot Ysrael juguaven devant nostre Senyor ab gran poder e ab cants e ab
1Par 13,10
-se. 10 Per açò le ira de nostre Senyor vench contra Asaà e matà-lo, per
1Par 13,11
11 E fou irat David, com nostre Senyor havia mort Asaà, e apellà aquell
1Par 13,14
[*] per tres mesos, e benaý nostre Senyor la casa de Obedebedom, e tot ço que
1Par 14,2
casa. 2 E David conech que nostre Senyor l’havia endressat a esser rey
1Par 14,10 E David demanà de consell a nostre Senyor, dient: –Si yo pug contre los
1Par 14,10
has en mes mans? E dix-li nostre Senyor: –Puge, que yo·ls te daré en te
1Par 14,11
los. E dix: –Esportellat ha nostre Senyor mos anemichs en le mia mà axí com a
1Par 14,14
14 E David demanà [*] a nostro Senyor, e Déu dix-li: –Puge derrera
1Par 14,16 David axí com li havia manat nostre Senyor, e farí la host dels filisteus e
1Par 14,17
de David per totes terres, e nostre Senyor donà la sua por per totes les
1Par 15,1
XV 1 E David féu casa a nostre Senyor en le sua ciutat, e bastí loch a le
1Par 15,2
los levitans, cor ells alegí nostre Senyor que aportacen la arqua e que la
1Par 15,3
per fer puyar l’arque de nostra Senyor en lo loch que li havia aparellat.
1Par 15,12
e puyats l’arque de nostre Senyor Déu de Ysrael allà [*] he aperellat
1Par 15,14
ço que puyacen l’arque de nostro Senyor Déu d’Israel, 15 e aportaren los
1Par 15,15
segons lo manament de nostre Senyor, en lurs espatlles ab perxes. 16 E
1Par 15,25
l’archa de la covinensa de nostre Senyor Déu [*]. 26 [*] e sacrificaren VII
1Par 15,28
l’archa del testament de nostre Senyor ab jubilació, faent-ho oir ab [*]
1Par 16,1
XVI 1 E portaren l’archa de nostre Senyor e feren-le estar dins lo
1Par 16,4
levitans per remembrar [*] nostre Senyor. 5 E Asap era lur cap, e Zacaries
1Par 16,6
devant de la covinensa de nostre Senyor. 7 E aquell dia matex donà David
1Par 16,7
David als capellans per loar nostre Senyor a cantar per mà de Asap e de sos
1Par 16,8
salms dient: 8 «Confessats nostre Senyor, e apellats lo seu nom e fets a
1Par 16,9
gents les sues obres. 9 Cantats al Senyor e salmayats e alegrats-vos per
1Par 16,10
lo cor dels obtants en nostre Senyor. 11 Requerits nostre Senyor e sa
1Par 16,11 nostre Senyor. 11 Requerits nostre Senyor e sa virtut, e quarits la sua [*]
1Par 16,14
Jacob, sos elets. 14 Ell és nostre Senyor e nostro Déu, per tota la terra són
1Par 16,23
malignar.”» 23 «Cantats a nostre Senyor tota le terra, recomptats de dia en
1Par 16,25
maravellas, 25 cor gran és nostre Senyor, e molt loat, e molt terribla sobra
1Par 16,26
déus 26 de les [*] ídoles, e nostre Senyor ha fets los cels. 27 Glòria e
1Par 16,28 seu loch. 28 Donats glòria a nostre Senyor, linatge de pobles, donats a nostre
1Par 16,28
linatge de pobles, donats a nostre Senyor glòria e honor, 29 donats a nostre
1Par 16,29
glòria e honor, 29 donats a nostre Senyor la glòria del seu nom, portats
1Par 16,29
als seus palaus, adorats nostro Senyor en lo palau de la sua santadat. 30
1Par 16,31
e diguen [*] les gents que nostre Senyor ha regnat. 32 Brugesca la mar [*],
1Par 16,33
los arbres [*] per la faç de nostre Senyor, cor és vengut per jutyar la
1Par 16,34
la terra.» 34 «Confessats a nostre Senyor, cor és bo e enpertostemps és la
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1Par 16,36
en la tua laor. 36 Benaÿts nostre Senyor Déu d’Israel del segla dels
1Par 16,36 poble «Amén, amén, e laor a nostre Senyor». 37 E com ell hach açò dit, ell
1Par 16,37
l’archa del testament de nostre Senyor, e lexà aquella a Asap e sos
1Par 16,39
devant lo tabernaccla de nostre Senyor en l’altar qui era da Gabaon, 40
1Par 16,40
per santificar holocaust a nostre Senyor sobra l’altar de l’holocaust
1Par 16,40
com és scrit en la ley de nostre Senyor, la qual manà a Ysrael. 41 [*] Eman
1Par 16,41
per lur nom, e per loar a nostra Senyor, car tostemps és la sua glòria. 42
1Par 17,1
de sedra e l’archa de nostre Senyor està desots cortines. 2 E dix
1Par 17,2
ço que has en ton cor, car nostra Senyor és ab tu. 3 E en aquella nit fon la
1Par 17,3
nit fon la paraula de nostre Senyor en Athan profeta dient: 4 –Vé e
1Par 17,4
a David mon serf: “Diu nostre Senyor: Tu no bastiràs casa en què habit,
1Par 17,7
7 E per açò [*]: “Diu nostre Senyor Déu de Sabaot: ‘Yo t’he pres del
1Par 17,10
que casa bastirà [*] nostre Senyor. 11 E serà com seran complits tos
1Par 17,16 vench David e estech davant nostre Senyor, e dix: –Qui som yo, Senyor, ne qui
1Par 17,16 nostre Senyor, e dix: –Qui som yo, Senyor, ne qui és mon alberch, que tu m’
1Par 17,17
esperador sobra tots los hòmens, Senyor Déu. 18 Què dirà David? Què
1Par 17,18 David, ton serf, més de honor? Tu, Senyor Déu meu, conexs ton serf. 19 [*]
1Par 17,20
fer a saber les tues nobleses. 20 Senyor Déu, no és nengú semblant a tu, ne
1Par 17,23
teu enpertostemps. E tu [*]. 23 Senyor, la paraula que has parlada sobra
1Par 17,24 nom enpertostemps dient: “Nostro Senyor Déu Sabaot, Déu és stat d’Israel”,
1Par 17,25
serf da bastir-li casa, per açò, Senyor, ha trobat de pregar devant tu. 26
1Par 17,26
de pregar devant tu. 26 E ara, Senyor Déu, tu ést Déu, qui parlest sobra
1Par 17,27
que sia tostemps devant tu, cor tu, Senyor Déu meu, l’has benaÿt
1Par 18,6
e donà-li tribut. E salvà nostre Senyor Déu a David en tot loch on anà. 7 E
1Par 18,11
e santificà aquella a nostre Senyor ab l’argent e ab l’aur que portà
1Par 18,13 Edom serf de David. E salvà nostre Senyor Déu a David en tot loch on anà. 14
1Par 19,13
ciutats del nostre Déu, e nostre Senyor face ço que li plàcia. 14 E acostà
1Par 21,3
-lo vull. 3 E dix Joab: –Nostre Senyor Déu anadirà a son pobla aytals C
1Par 21,3
rey, tots som serfs de nostre Senyor, per què raquerràs tu, mon senyor,
1Par 21,7
mal en l’esguordament de nostre Senyor Déu, e farí Ysrael. 8 E dix David a
1Par 21,8
farí Ysrael. 8 E dix David a nostro Senyor Déu: –Molt he peccat, com he feta
1Par 21,9
molt he follayat. 9 E parlà nostre Senyor a Gaddi, profeta de David, dient:
1Par 21,10
e digues a ell açò: “Diu nostra Senyor que prengues qualcosa tu vulles d’
1Par 21,12
glay o tres dies lo glay de nostre Senyor per mortaldat de la terra per l’
1Par 21,12
per l’àngel percusient de nostre Senyor en lo termanat de Israel. Ara,
1Par 21,13 am caura yo en les mans de nostre Senyor, cor moltes són les sues
1Par 21,14 l’homa. 14 E, adonchs, donà nostre Senyor mortaldat en Ysrael e caygueren de
1Par 21,15
[*]. [*] E l’àngel de nostre Senyor estech en la era de Geruau gebuzeu.
1Par 21,16
sos ulls e viu l’àngel de nostra Senyor estant entre la terra e lo cel ab
1Par 21,17
la faç. 17 E dix David a nostre Senyor: –Yo som aquell qui maní comtar lo
1Par 21,17 Mas aquestes ovellas, què han fet? Senyor Déu, sia le tua mà sobra [*] la
1Par 21,18
mortaldat. 18 E l’àngel de nostre Senyor dix a Gaddi: –Digues a David que
1Par 21,18
a David que endrés altar a nostre Senyor en la era de Geruau gebuzeu. 19 E
1Par 21,22
de la era e bastiré altar a nostre Senyor, per lo planer argent lo’m dóna,
1Par 21,24
res prestar de ço del teu a nostra Senyor e que·ls holocausts focen dabades.
1Par 21,26
aur. 26 E bastí aquí altar a nostra Senyor e puyà aquí holacausts e sacreficis
1Par 21,26
pasificables. E apellà nostre Senyor e respòs ab foch qui davellà del
1Par 21,27 cremà l’holocaust. 27 E dix nostro Senyor a l’àngel: –Torna lo teu coltell
1Par 21,28
28 E com viu David que nostre Senyor li havia respost en la era Ernau
1Par 21,29
29 car lo tabernaccla de nostre Senyor, que Moysès havia fet en lo desert,
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1Par 22,2
1Par 22,5
1Par 22,6
1Par 22,8
1Par 22,11
1Par 22,11
1Par 22,11
1Par 22,12
1Par 22,12
1Par 22,13
1Par 22,14
1Par 22,16
1Par 22,18
1Par 22,18
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 23,13
1Par 23,25
1Par 23,30
1Par 23,31
1Par 23,31
1Par 24,19
1Par 25,3
1Par 25,6
1Par 25,7
1Par 26,30
1Par 26,32
1Par 27,23
1Par 27,24
1Par 28,2
1Par 28,2
1Par 28,4
1Par 28,8
1Par 28,8
1Par 28,9
1Par 28,10
1Par 28,12
1Par 28,12
1Par 28,13
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1Par 28,19
1Par 28,20
1Par 29,1
1Par 29,1
1Par 29,2
1Par 29,5
1Par 29,9
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–Açò serà le casa de Déu nostre
del tall a bastir la casa de nostre
entendra a bastir la casa de nostre
-li que bastís la casa de nostre
E fou sobre mi la paraula de nostre
11 Donchs ara, mon fill, sia nostro
e bastiràs la casa de nostre
axí com ha perlat per tu nostre
Senyor Déu. 12 E don-te nostre
e que guarts le lig de nostre
e los judicis que comanà nostre
ma pobretat he aparellat a nostro
nombra. Leva e fes, e sia nostre
18 –Veus que vertaderament nostre
de la terra devant nostra
lo vostro cor a damanar a nostre
e bastits lo santuari de nostre
l’archa de la amistança de nostra
per a perfumar devant nostre
dix: –Raposarà segons dix nostre
e cascun vespra a orar [*] nostre
e de tots los holocausts de nostre
era en custuma sovent devant nostre
pare, axí com li havia manat nostre
ab òrguens per loar e banayr nostre
en lo servey de la casa de nostre
sabien de cant per cantar a nostre
ponent, a tota obra de nostre
Manassè, en totes coses de nostre
Levý de XX anys amunt, cor nostro
cor entratant fo ira de nostre
la archa de la covinensa de nostre
Déu e a scambell del peu de nostre
e sanch has escampada.” 4 »E nostre
e de tota la congregació de nostre
tots los manaments de vostro
tots los coratges enserca nostre
per tostemps. 10 Vet que are nostre
ell del palau de la casa de nostre
entorn dels tresors de [*] nostre
los serveys de la casa de nostra
la vaxella de la casa de nostre
l’archa del testament de nostre
donà per escrit de part de nostre
·t temes ne hages pahor, car nostre
–Salamó, mon fill, és u que nostre
és de hom lo palau, car de nostre
he aparellat a la casa de nostre
le sua mà e aquella estena a nostre
car ab compliment donaren a nostre

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Senyor, e açò sia altar de l’holocaust de
Senyor. 3 E ferres per fer moltes claus a
Senyor en nom e en l’orda de Déu en totes
Senyor Déu d’Israel. 7 [*] –[*] 8 E fou
Senyor, dient “Molta sanch has escampada
Senyor ab tu, e saràs abundant e bastiràs
Senyor ton Déu, axí com ha perlat per tu
Senyor Déu. 12 E don-te nostre Senyor
Senyor seny e discreció en regir sobra
Senyor ton Déu. 13 E adonchs seràs
Senyor a Moysès sobra Ysrael. E esforse’t
Senyor C M ª quintàs d’or e tres M ª
Senyor ab tu. 17 E manà David a tots los
Senyor és ab vós, reposats-vos de tots
Senyor e devant lo seu pobla. 19 Ara
Senyor Déu vostra, e levats e bastits lo
Senyor Déu, per ço que fassats vanir l’
Senyor e la vaxella del santuari de Déu en
Senyor [*]. 14 E Moysès, l’hom de Déu, e
Senyor al seu pobla e posarà en Jerusalem
Senyor Déu, 31 e de tots los holocausts de
Senyor, los disaptes e en los caps dels
Senyor. 32 E guordaven lo ofici del
Senyor Déu d’Israel. 20 E los fills de
Senyor. 4 E los fills de Aman foren
Senyor Déu [*]. 7 E foren lur nombra ab
Senyor CC L e XXXVIII. 8 E gitaren sorts
Senyor e a servey del rey. 31 E de Habron
Senyor e·n la casa del rey. 27,Tit
Senyor dix de créxer Ysrael axí com les
Senyor contra Ysrael e no puyà lo nombra
Senyor Déu e a scambell del peu de nostre
Senyor. Ja hu he yo aparellat de fer. 3 E
Senyor Déu d’Israel ha elet a mi més que
Senyor e·n [*] vos dich, que reguordets e
Senyor Déu, per ço que haratets la bona
Senyor e tota consiència en totes
Senyor t’ha alagit que tu li bestesquas
Senyor e de totes les cubertas e cambres
Senyor e dels santuaris. 13 E de les
Senyor e de tota la vaxella de la casa de
Senyor, 14 de cascun ofici d’or a pes e
Senyor. 19 Tot ço li donà per escrit de
Senyor. E dix David: «Tot açò m’és estat
Senyor Déu és ab tu, e no·t derelinquirà
Senyor ha alet, ell és fadrí tendre e la
Senyor Déu és. 2 E yo ab tot lo meu poder
Senyor Déu or a les eynes de or e argent a
Senyor? 6 Donchs, vodàran los [*] prínceps
Senyor; e [*] David se alagrà de gran
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1Par 29,10 adonchs lo rey David benahí nostre
1Par 29,10
la multitud e dix: –Beneÿt sies tu,
1Par 29,11 tostemps e enpertostemps. 11 A tu,
1Par 29,11
és en lo cel e en la terra, de tu,
1Par 29,12
és en lo teu esguordament, e tu,
1Par 29,13
e da axalzar a tots. 13 Ara,
1Par 29,16
dies en la terra sens esparansa. 16
1Par 29,18
[*] ha vodat ab alagria a tu. 18
1Par 29,18
del cor del teu pobla; donchs tu,
1Par 29,20
sia tostemps lo nom de nostre
1Par 29,20
tota la univercitat nostre
1Par 29,20
enclinaren-se e soplicaren nostre
1Par 29,21
al rey. 21 E sacrificaren a nostre
1Par 29,22 E menyaren e bagueren devant nostre
1Par 29,23
Salamó sobra lo siti de nostre
1Par 29,25 rey David [*] a Salamó. 25 E nostre
1Par 4,22
de Concelè e Joàs, Sarap, qui
1Par 13,1
e dels sentanàs e ab tots los grans
1Par 26,6
son fill, nesqueren fills qui foren
1Par 1,9
Sabaà e Belnà e Gabtà e Romà e
1Par 17,11
bastirà [*] nostre Senyor. 11 E
1Par 17,11
levar le tua sament aprés tu, qui
1Par 17,14
enpertostemps. E la sua cadira
1Par 21,3
tu, mon senyor, açò? Ne per què
1Par 22,1
Capítol XXII 1 E dix David: –Açò
1Par 22,9
davant mi. 9 Tu hauràs un fill qui
1Par 22,10 Ell bastirà casa al meu nom, ell me
1Par 22,19
del santuari de Déu en la casa qui
1Par 29,5
per mà de mestres. Donchs, qual
1Par 13,2
ab lurs deports. E, com ells
1Par 17,11
[*] nostre Senyor. 11 E serà com
1Par 17,13
13 E yo los saré pare e ells
1Par 2,34
devallaren de Jarechmael. 34 E
1Par 11,2
nostre Senyor, ton Déu, te dix: “Tu
1Par 11,2
del meu poble d’Israel e tu·n
1Par 22,13 nostre Senyor ton Déu. 13 E adonchs
1Par 6,51
de aquell, e Buquí, de aquell, e
1Par 4,39
entrò lo sol ixent de la vall per
1Par 10,9
-lo ab ses armas en lur terra e
1Par 28,9
totes cogitacions entén. E si ell
1Par 4,7
de Maachà. 7 E los fills de Elà són
1Par 17,4
dient: 4 –Vé e digues a David mon
1Par 17,17
has parlat sobra le casa de ton
1Par 17,18
David? Què anadiràs a David, ton
1Par 17,18
Tu, Senyor Déu meu, conexs ton
1Par 17,23
que has parlada sobra lo teu
1Par 17,24
d’Israel”, e la casa de David, ton
1Par 17,25
meu, has revalat a la orella de ton
1Par 17,26
tu ést Déu, qui parlest sobra ton
1Par 17,27 e has volguda banayr la casa de ton
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Senyor devant tota la multitud e dix:
Senyor, Déu d’Israel, nostro [*] en
Senyor, ést la granesa e lo vasellatge e
Senyor Déu, és, e és lo teu regna, e tu
Senyor, regnas e regnaràs pertot, e en la
Senyor Déu nostre, nos confesam a tu e
Senyor, nostro Déu, tota aquesta multitud
Senyor Déu meu, Déu de Abraam e de Ysach e
Senyor, endressa lur cor [*]. 19 [*]
Senyor Déu. E banahíran tota la
Senyor, Déu de lurs pares, e enclinarenSenyor e al rey. 21 E sacrificaren a
Senyor l’endemà aprés aquell dia M braus
Senyor en aquell dia ab gran alagria e
Senyor per rey en loch de David, son para,
Senyor levà en alt Salamó a vista de tot
senyorayaven a Moab [*]. 23 E los
senyors, 2 e dix David a tota la
senyors de la casa de lur pare, per ço com
Septacà. E los fills de Romà foren Sàbaa e
serà com seran complits tos dies per anar
serà de tos fills, e endresaré lur regna.
serà endressada perdurablament.’ ” 15
serà gran colpa en Irrael? 4 E la paraula
serà le casa de Déu nostre Senyor, e açò
serà hom de repòs e reposar-l’he de
serà fill e yo li saré pare, e endrassaré
serà bastida en lo nom de Déu. 23,Tit
serà aquell que no umple vuy le sua mà e
seran ajustats a nós, 3 ratornarem l’
seran complits tos dies per anar als teus
seran a mi fills, e le mia mà no·s levarà
Seran no hach fills, sinó filles, e havia
seràs pastor del meu poble d’Israel e tu
seràs senyor.” 3 E vengueren tots los
seràs abundant si guardes fer les
Serayàs, de aquell; 52 [*] e Aquitub, de
sercar pasture a lurs ovelles, 40 e
sercaren-ne tota lur terra entorn per
serchas, trobar-l’has; e si ell lexas,
Sèret e Súar e Tenan. 8 E Evós engendrà
serf: “Diu nostre Senyor: Tu no bastiràs
serf de luyn e has-ma fet esperador
serf, més de honor? Tu, Senyor Déu meu,
serf. 19 [*] com a tu és vengut a plaer,
serf e sobra lo seu alberch [*]
serf, sia endressada en lo teu
serf da bastir-li casa, per açò, Senyor,
serf aquest bé, 27 cor tu ést e has
serf, e que sia tostemps devant tu, cor
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1Par 18,13 13 †en Basaces† en Edom e fo Edom
1Par 16,13 sua buca. 13 Sament de Aabram, sos
1Par 18,7
les vergues d’or que havien los
1Par 19,19 príncep de la host. 19 E vaeren los
1Par 20,7 en la mà de David e en la mà de sos
1Par 21,3
C tants. O, senyor rey, tots som
1Par 25,3
fills de Getidum foren Gadalies e
1Par Prol,5
que yo trelladàs segons lo
1Par 5,3
de Ysrael, foren Enoch e Fallú e
1Par 5,16
ses viles e en tots los deports de
1Par 4,3
e lo nom de l’altra germana fon
1Par 28,21
E [*] en tota l’obra molt hom
1Par Prol,3
ço que ells havien enterpetrat,
1Par Prol,26
si ab aquestes tres varietats. E
1Par Prol,28
demostrant per lo contrari
1Par Prol,57
trobades en los libres dels jueus.
1Par 2,16
Sarugà e Abigual. E los fills de
1Par 21,8
cosa. Pas ara la fallonia de ton
1Par Prol,90
e per rimes «en quants que
1Par 28,9
reguonex lo Déu de ton pare e
1Par 6,48
levitans eren ordonats tots al
1Par 9,13
foren DCC L vasals de host e en lo
1Par 9,19
pare. E los coraytans eren sobra lo
1Par 9,33
e de nit eren sobra ells matexos al
1Par 23,4
d’equests XXIIII M ª ordonats al
1Par 23,24
nombra de noms, faent la obra del
1Par 23,26
ne nengunes de les eynes per son
1Par 23,28
de tota la sagrestia en la obra del
1Par 23,32
fills de Aron, lurs germans, e lo
1Par 24,3
de Ytamar, fon lur nombra en lo
1Par 25,6
ab tabals e ab so d’òrguens en lo
1Par 26,30
a tota obra de nostre Senyor e a
1Par 28,20 que hages complida tota la obra del
1Par 28,13
capellans e levitans e de tots los
1Par 15,2
que aportacen la arqua e que la
1Par 16,4
de vi. 4 E mès devant l’archa [*]
1Par 6,32
l’arque de nostro Senyor; 32 e
1Par 27,1
e dels millenars, e d’equells qui
1Par 28,1
primers nats de les companyes qui
1Par 16,37
aquella a Asap e sos germans per
1Par 26,8
foren hòmens de host ab poder de
1Par 26,12 e dómeyas de prop lurs germans per
1Par 19,19
per Ysrael; féran pau ab David e
1Par 23,28
era per mà dels fills de Aaron, e
1Par 2,23
e Aram, les viles de Jaÿr a Tanat e
1Par 5,16
en Galaad e en Bessan e en
1Par 7,28
lurs possecions foren en Bathell e
1Par 7,28
Naharan, e devers ponent Gèsser e
1Par 7,29
dels fills de Menecè foren Bassan e
1Par 7,29
e ses viletes, [*] e Magoddó e
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serf de David. E salvà nostre Senyor Déu a
serfs, fills de Jacob, sos elets. 14 Ell
serfs de Adoràtzer e aportaren-les en
serfs de Adorrózer que consumats eren per
serfs. 21,Tit Capítol XXI 1 E fon fet que
serfs de nostre Senyor, per què raquerràs
Serí e Ysaÿes e Sabies e Mataties, qui
sermó letí los libres habraychs, cor ço
Serom e Carmí. 4 E los fills de Joel foren
Seron desobra lurs axides. 17 Tots se
Serponesermaní. 4 E [*] lo pare de Gadad,
sert e savi per fer totes aquestes coses,
sertes tu, [*] doctor sant dels bisbes, me
sertes Orígines no ten solament [*] de
sertes paraules, ço és a saber, que la un
Sertes los apòstols e los avengelistes
Seruià foren Abisay e Joab e Azael [*]. 17
servent, car molt he follayat. 9 E parlà
servesquen a mi mateix e als meus»; e faré
servex aquell de tot ton cor e de tota ta
servey del tabernaccla de la casa de Déu.
servey de la obra de la casa de Déu. 14 E
servey de obra gordant †los presents† [*].
servey. 34 (Ço és a saber, los caps
servey da Déu, e [*] jutges hi havia VI M
servey de la casa de Déu de XX anys ensús.
servey. 27 Cor segons les paraules de
servey de la casa de Déu; 29 e del pa de
servey de la casa de Déu. 24,Tit Capítol
servey. 4 Mas foren atrobats dels fills de
servey de la casa de nostre Senyor Déu
servey del rey. 31 E de Habron era cap
servey de Déu. 21 E vet les pertides dels
serveys de la casa de nostra Senyor e de
servicen per tostemps. 3 E féu ajustar
servidors levitans per remembrar [*]
servien le tende del tabernaccla del
servien lo rey en diversos oficis, los
servien lo rey e los prínceps dels
servir aquella, sovenyr de dia en dia,
servir, e eren LXII. 9 E los fills de
servir le casa de Déu. 13 E gitaren sorts
serviren-lo. E puxs no volgueren ajudar
serviren la casa de Déu sobra les
ses viletes, e foren LX ciutats; totes
ses viles e en tots los deports de Seron
ses viletas, e entorn devers orient
ses viletes [*] 29 En le pertida dels
ses viletes, [*] e Magoddó e ses viletes,
ses viletes, [*] e en aquests habitaren
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1Par 8,8
quant ne tramatia Huzim e Baraàs,
1Par 8,12
Sómer; aquests bastiren [*] Elad e
1Par 10,9
lo cap a Saül e tremateren-lo ab
1Par 26,31
qui era del linatge de Hebron per
1Par 28,11
son fill, la forma del palau e de
1Par 28,11 forma del palau e de ses casas e de
1Par 28,15
15 e lo pes del canalobra [*] e de
1Par 2,31
Jassey, e lo fill de Jassey fon
1Par 16,36 Senyor Déu d’Israel del segla dels
1Par 2,50
fills de Caleff. Fill de Hur, lo
1Par 16,8
nostre Senyor, e apellats lo
1Par 16,27
ell, santadat e magnifisència és lo
1Par 16,29
a nostre Senyor la glòria del
1Par 17,21
que Déu hi sia anat per rembra lo
1Par 17,23
sobra lo teu serf e sobra lo
1Par 22,10
e yo li saré pare, e endrassaré lo
1Par 22,18
devant nostra Senyor e devant lo
1Par 23,25
segons dix nostre Senyor al
1Par 28,7
li saré pare. 7 E yo endressaré lo
1Par 28,10
alagit que tu li bestesquas casa al
1Par 29,28
E regnà Salamó son fill en loch
1Par 8,10 e Saquià e Mirmà. Aquests són fills
1Par 10,6
e morí. 6 E morí Saül e tres fills
1Par 16,14
Déu, per tota la terra són los
1Par 16,29
nom, portats presents e venits als
1Par 21,20
’s Aruau e viu l’àngel, e quatra
1Par 7,35
son germà, foren Safahà e Junà e
1Par 2,18
muller, Gerichó. Aquests són fills:
1Par 19,13 d’Amon que tu, yo t’ajudaré. 13 E
1Par 19,13
tu, yo t’ajudaré. 13 E sforce’t e
Par Prol,1
és tal e ten gran que sens aquest,
1Par Prol,26
molt, e tot lo segle combat entre
1Par Prol,30 los altres aytentost consintens en
1Par Prol,36
éran stades dites [*]. Donches
1Par Prol,76 me promoven, despux raproven, axí
1Par Prol,94
què n’he yo a fer?» (ço és a dir,
1Par 9,1
VIIII º 1 E tot Israel fon entre
1Par 10,4
e trespace’n lo meu cors, cor
1Par 10,5
que Saül era mort, féu semblant de
1Par 12,17
-los David a carrera e dix-los
1Par 12,17
per pau ne per aydar-li, ne
1Par 12,17
si eren ab ell d’un cor ensemps, o
1Par 13,13 13 E per ço, David no la racullí ab
1Par 17,9
9 E rasinglar-l’he e posaré en
1Par 19,12
Aram que yo, tu vina e ajuda’m, e
1Par 22,13 Déu. 13 E adonchs seràs abundant
1Par 28,7
lo seu regna enpertostemps,
1Par 28,9
en totes cogitacions entén. E
1Par 28,9
si ell serchas, trobar-l’has; e
1Par Prol,1 en suma. Prol,Inc Terç pròlech Prol
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ses mullers. 9 E infantà Nimo, se muller,
ses viletas. 13 E Barà e Zómer foren caps
ses armas en lur terra e sercaren-ne
ses generacions payroals; e foren damanats
ses casas e de ses sales e de les suas
ses sales e de les suas alguorfes e de les
ses cresolas [*]. 16 E donà-li or a pes
Sesan, e los fills de Sisan, Aquilach. 32
setgles enpertostemps.”» E digueren tot lo
seu primer nat fon de Efratha e ha nom
seu nom e fets a saber a les gents les
seu loch. 28 Donats glòria a nostre
seu nom, portats presents e venits als
seu poble, axí com tu ést anat per rembra
seu alberch [*] perdurablament, e fes axí
seu regna en Ysrael enpertostemps.” 11
seu pobla. 19 Ara donats lo vostro cor a
seu pobla e posarà en Jerusalem per
seu regna enpertostemps, si ell s’esforsa
seu santuari, e esforce’t e fes-ho. 11
seu. 29 Les paraules del rey David, les
seus e cap de lurs pares. 11 E Manssip
seus e tot son alberch ensemps foren
seus juýs. 15 Remenbreu’s tostemps en lo
seus palaus, adorats nostro Senyor en lo
seus fills ab ell, qui s’amaguaren [*].
Severus e Mual. 36 E Safayà foren Sua [*]
Sézer e Sobal e Erdon. 19 E murí Esubà,
sforce’t e sforcem-nos per nostro poble
sforcem-nos per nostro poble e per les
si algú vol aprovar a ci matex le ciència
si ab aquestes tres varietats. E sertes
si matex raprès; mas, ço qui és de mayor
si als altres no covenia de tenir ço que
si virtut e vici no sia en les coses, mas
si les orelles dels altres no són
si aperentat axí com és escrit en lo libre
si vanien los no circuncisos escarnir-m’
si matex e morí. 6 E morí Saül e tres
si eren venguts per pau ne per aydar-li,
si eren ab ell d’un cor ensemps, o si
si eren venguts per trayr-lo ne liurarsi en la sua ciutat, e féu-le pozar en
si matex, e no s’estremirà més, ne fills
si pus forts són los fills d’Amon que tu,
si guardes fer les sirmònies e los judicis
si ell s’esforsa de fer los meus
si ell serchas, trobar-l’has; e si ell
si ell lexas, lexar-t’ha per tostemps.
Si le esplació dels LXX enterpatradors
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1Par Prol,92 e faré açò segons que diu Ysmeu:
1Par 4,10 10 E cridà Jabés lo Déus de Ysrael:
1Par 13,2
a tota la universitat de Ysrael:
1Par 14,10
de consell a nostre Senyor, dient:
1Par 19,12 Amon. 12 E dix Johab a son germà:
1Par Prol,12 traslació entiga e germana nostra
1Par Prol,13
e forsada, tu cuydes que
1Par Prol,14 voluntat e de molts és jutyat, què
1Par Prol,15 és jutyat, què sia vera cose, o que
1Par Prol,44 cuydaren que [*] la mia traslació
1Par Prol,76
raproven, axí si virtut e vici no
1Par Prol,77 e vici no sia en les coses, mas que
1Par 11,6
qui ferrà lo gebuzeu primerament
1Par 12,18
e amb tu, fill de Jessè, pau, pau
1Par 12,18
de Jessè, pau, pau sia ab tu e pau
1Par 17,21 nenguna gent en la terra que Déu hi
1Par 17,24
e fes axí com has dit. 24 E
1Par 17,24
e la casa de David, ton serf,
1Par 17,27
banayr la casa de ton serf, e que
1Par 19,5
[*]: –[*] en Gerichó entrò que
1Par 21,17
ovellas, què han fet? Senyor Déu,
1Par 21,22
argent lo’m dóna, per ço que
1Par 21,23
e face’n lo meu senyor ço que li
1Par 22,1
le casa de Déu nostre Senyor, e açò
1Par 22,11
11 Donchs ara, mon fill,
1Par 22,16
e ferra sens nombra. Leva e fes, e
1Par 29,20
dix David a tota la gent: –Beneÿt
1Par 5,13
e Zabe e Zoray e Johacan e
1Par 16,30
en lo palau de la sua santadat. 30
1Par 12,17
·ls tenia: –E per qualque rahó vós
1Par 1,38
de Sahir foren Locchan e Sabal e
1Par 1,40
Ebel e Safí e Onam. E los fills de
1Par 4,30
30 e en Batuel e en Horimà e en
1Par 12,1 XII 1 Aquests vengueren a David en
1Par 12,20
senyor Saül. 20 E, com hach [*] a
1Par 13,5
David tot lo poble d’Israel, de
1Par 26,25 25 [*] Rahabies, e Geram d’equest,
1Par 1,13
e los captoreus. 13 E Canaan,
1Par 22,4
sens nombra, cor los tirienchs e
1Par Prol,11
dels regnes, diversos aximplis
1Par 13,2
les terres de Israel, e ab ells
1Par 17,7
del folch derrera les ovelles que
1Par 29,10
tota la multitud e dix: –Beneÿt
1Par 28,5
donats, [*] Salamó, mon fill, que
1Par 29,23
rey e Sadoch per capellà. 23 E
1Par 4,36
e Asohaÿes e Saÿas e Adiel e
1Par 6,20
e Gèyat fon fill de aquell, e
1Par 11,46
e Josabà, fills de Alnàal, e
1Par 8,36 36 E Achès engendrà [*] Alamàner e
1Par 9,42
[*] engendrà Almet e Amniànet e
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«Si les orelles dels altres són sordes,
–Si tu, Senyor, me benaeys e crex lo meu
–Si a nostro Senyor plau ni a vosaltres
–Si yo pug contre los filisteus, donar–Si pus fort és Aram que yo, tu vina e
sia corrumpuda e forsada, tu cuydes que
sia nostra voluntat e de molts és jutyat,
sia vera cose, o que sia feta novella cosa
sia feta novella cosa sobra vella per
sia treta e bestida novella, le qual he
sia en les coses, mas que sia mudada ab lo
sia mudada ab lo actor e ab los mestres.
sia cap e senyor de la host. E puyà
sia ab tu e pau sia ab tos valadós, car
sia ab tos valadós, car nostre Senyor te
sia anat per rembra lo seu poble, axí com
sia cregut e crescut lo teu nom
sia endressada en lo teu esguordament. 25
sia tostemps devant tu, cor tu, Senyor Déu
sia brotada vostra barba, e despuxs
sia le tua mà sobra [*] la casa de mon
sia estada pasada e estancada la mortaldat
sia bo a sos ulls, vet que yo·t daré los
sia altar de l’holocaust de Ysrael. 2 E
sia nostro Senyor ab tu, e saràs abundant
sia nostre Senyor ab tu. 17 E manà David a
sia tostemps lo nom de nostre Senyor Déu.
Sia e Àber. 14 Aquests són los fills de
Sia comoguda devant la sua faç tota la
siats venguts, lo Déu de vostro pare ho
Sibeon e Am e Dian e Àsser e Dissan. 39 E
Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E los fills de
Sicalahó 31 e en Betmer [*] e en Saraÿm.
Sichalech, dementra que era detengut [*]
Sicialech, se gitaren devant ell hòmens de
Sicoch [*] entrò a le entrada de Emach,
Sicrí de aquest [*]. 26 Salomur e sos
Sidon, [*] fon primer nat, e los eteus 14
sidonienchs havían aportada a David molta
sien trobats e la traslació entiga e
sien tots los sacerdots e tots los
sies senyor sobra lo meu pobla d’Israel.
sies tu, Senyor, Déu d’Israel, nostro [*]
siga sobra lo siti rayal del regna de Déu
sigué Salamó sobra lo siti de nostre
Sihuel e Benÿas, 37 e Sizà, fill de
Simà fon fill de aquell. 21 [*] e Sare
Simà mohabita e Alial e Obet e Jahaziel lo
Simàlet e Asmurí, e Assmarí engendrà
Simbrà, e Simbrà engendrà Amassà, 43 [*]
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1Par 9,42
Almet e Amniànet e Simbrà, e
1Par 11,45
lo arrorita, 45 e Jadiel, fill de
1Par 20,7
[*] e aucís-lo Jonathan, fill de
1Par 6,30
de aquell, e Husaà, de aquell, 30 e
1Par 2,1
foren fills de Jacob: Rubèn,
1Par 4,24
rey quant regnà. 24 E los fills de
1Par 4,42
a ells matexs, ço és, als fills de
1Par 6,65
del trip de Judà e dels fills de
1Par 12,25
a host. 25 E dels fills de
1Par 7,1
Isacar foren Tolà e Jonà e Jassip e
1Par 4,20
lo mearcharica. 20 E los de
1Par 3,22
Barzaha e Narias e Safar, qui foren
1Par 6,44
lurs germans, stigueren a part
1Par 2,34
34 E Seran no hach fills,
1Par 7,15
del segon Salfat, lo qual no hagué
1Par 12,29 III M ª hòmens, e encare foren més,
1Par 15,2
no s’acostàs a la arque de Déu,
1Par 15,27
la archa, e los cantors atrecí [*],
1Par 17,20
semblant a tu, ne és altra Déu
1Par 18,4
e cremà David totes les carretas,
1Par 19,3
que no hy són venguts per açò,
1Par 24,4
E dels fills de Ytamar no foren
1Par 4,13
foren Hataniel, foren Erat, e
1Par 2,14
14 e Tergatan lo quart, e Raday lo
1Par 25,12 a sos germans, e foren XII; 12 e la
1Par 6,42
Adies, 42 fill de Athan, fill de
1Par 11,5
ací. E pres Daviu la devesa de
1Par 4,16
E los fills de Jalahe foren Apas,
1Par 20,4
e farí Sabatay de Husaray a
1Par 6,37
de Seff, 37 fill de Càhat, fill de
1Par 4,35
e Gezú, fill de Josebrà, fill de
1Par 22,13
seràs abundant si guardes fer les
1Par 4,28
en Barzabe e en Moladà e en
1Par 11,6
E puyà primerament Joab, fill de
1Par 18,12
e de Amalech. 12 E Isay, fill de
1Par 18,15
a tot son pobla. 15 E Johà, fill de
1Par 26,28
Abner, fill de Ner, e Joal, fill de
1Par 8,30
Abdon, e l’altre Assur e l’altre
1Par 8,33 e ells ensemps. 33 E Gèter engendrà
1Par 8,33 ensemps. 33 E Gèter engendrà Sis, e
1Par 9,36
nat hach nom Abdon, [*] e l’altre,
1Par 9,39
38 E Macabot [*] 39 [*] engendrà
1Par 9,39
Macabot [*] 39 [*] engendrà Sis, e
1Par 12,1
que era detengut [*] Saül, fill de
1Par 23,21
E los fills de Maalí, Alaatzar e
1Par 23,22
fills [*], e preseren los fills de
1Par 24,29
Aleatzar, qui no hach fills. 29 De
1Par 24,29
hach fills. 29 De Sis: los fills de
1Par 26,28
Samuel profeta e Saül, fill de
1Par 2,31
de Jassey fon Sesan, e los fills de

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

Simbrà engendrà Amassà, 43 [*] engendrà
Simbrí, e Josà, germà de Risí, 46 e Aliel,
Simechà, germà de David. Aquests foren
Simehà de aquell, e Ageàs de aquell, e
Simeon, Leví e Judà e Ysachar e Zabulon 2
Simeon foren Nomus e Jamini e Gerip e Gera
Simeon e anaren en lo munt de Saÿr d
Simeon e dels fills del trip de Bengemín
Simeon vasalls de batalla foren VII M ª
Simeron, e són quatre. 2 E los fills de
Simmer, Amnon, Ermà e Benanan e Tilon. E
sinch. 23 E los fills de Naries foren
sinestra. E Ethan, fill de Guisí, fill d’
sinó filles, e havia un fill egipcià, qui
sinó filles. 16 E infantà Maachà, muller
sinó que guardaven la casa de Saül. 30 E
sinó los levitans, cor ells alegí nostre
sinó David, qui portava [*] blancha. 28 E
sinó tu, tot axí com havem oït en les
sinó C. 5 E vench Aram Darmasach per
sinó per aspiar e per ensercar e per
sinó VIII. 5 E partiren-los per sorts en
Sinoe [*]. 14 Nanay engendrà Arfaà. E
sinquè, 15 e Semolo lo VI, Daviu lo VII è.
sinquena sort axí a Mataties e a sos fills
Sinrà, fill de Semeý, 43 fill de Gàat,
Sion, e féu-hi ciutat, apellada «ciutat
Sipà e Tirià e Assarrael. 17 E los fills
Sipay, dels fills dels guaguants, e foren
Sir, fill de Asib, fill de Thora, 38 [*]
Sirayhà, fill de Asiel, 36 e Obenay e
sirmònies e los judicis que comanà nostre
Sirsual 29 e en Balamè e en Èssam e en
Siruià, e fon fet cap e senyor. 7 E habità
Siruià, farí Edom en la vall de la Sal, e
Siruià, era sobra tota la host. E Josafat,
Siruià, tot açò qui era santificat era en
Sis e l’altra Bàal e aprés Nap 31 e Jador
Sis, e Sis engendrà Saül, e Saül engendrà
Sis engendrà Saül, e Saül engendrà
Sis, e l’altra, Bàal, e l’altre, Ner, e
Sis, e Sis engendrà Saül, e Saül engendrà
Sis engendrà Saül, e Saül engendrà
Sis; ells éran dels vasals valadors de
Sis. 22 E Alaatzar [*] hach fills [*], e
Sis [*]. 23 E los de Mussí foren [*] Moab
Sis: los fills de Sis fo Joaramael. 30 E
Sis fo Joaramael. 30 E los fills de Mussí
Sis, e Abner, fill de Ner, e Joal, fill de
Sisan, Aquilach. 32 E los fills de Udà,
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1Par 24,9
9 e la quinta a Maletxies, e la
1Par 28,5
Salamó, mon fill, que siga sobra lo
1Par 29,23 capellà. 23 E sigué Salamó sobra lo
1Par 1,15
e los eveus e los equiraneus e los
1Par 4,37
e Adiel e Sihuel e Benÿas, 37 e
1Par 11,42
de Aquilay; 42 e Adummà, fill de
1Par 23,10
E los fills de Semeý foren Jóad e
1Par 23,11 de Semeý. 11 Jóad fon lo primer, e
1Par 12,32
per ço que sabessen despux
1Par 25,6
de Déu ab sembes e ab tabals e ab
1Par 24,27
[*] Jahazies. 27 Foren fills de [*]
1Par 2,18
Gerichó. Aquests són fills: Sézer e
1Par 4,1
foren Fares e Esram e Carmí e Hur e
1Par 4,2
e Hur e Sobal. 2 E [*] lo fill de
1Par 5,2 anomenat primer nat. 2 Mas Judà era
1Par 7,24
qual bastí Bacharon, lo Jusà e lo
1Par Prol,15
cose, o que sia feta novella cosa
1Par 2,52
pare de Cariaciarim, qui veya
1Par 5,10
ells habitaren en lurs tabernacles
1Par 6,49
sobre l’altar de l’holocaust e en
1Par 6,49
sants del santuari e a perdonar
1Par 9,19
de son pare. E los coraytans eren
1Par 9,20
Fineàs, fill de Aletzar, fon senyor
1Par 9,26
e eren levitas e eren ordonats
1Par 9,26
e eren ordonats sobra les cambres e
1Par 9,29
sobre les eynes del santuari e
1Par 9,30
e les spècies e pimentes. 30 E
1Par 9,31
era mayoral [*] ab lealtat que fos
1Par 9,33
cambres, cor de dia e de nit eren
1Par 10,3
de Saül. 3 E encruscà’s le batalla
1Par 11,3
nostre Senyor e untaren-lo rey
1Par 11,10 axí com havia dit nostre Senyor Déu
1Par 11,11
terratinents; ell gitava son dret
1Par 11,20 altres XXX; ell gitava le sua lança
1Par 11,25
terç no hy vench, e mès-lo David
1Par 11,42
lo robanita, cap del trip de Rubèn,
1Par 12,21 trip de Menessè. 21 E ajudaren [*]
1Par 12,38
en Hebron per fer regnar David
1Par 13,7
7 E carragaren l’arque de Déu
1Par 13,10
e matà-lo, per ço com mès ça mà
1Par 14,2
l’havia endressat a esser rey
1Par 14,8
filisteus que David era untat rey
1Par 16,25
e molt loat, e molt terribla
1Par 16,38
[*], fill de Judicium, [*] era
1Par 16,40
holocaust a nostre Senyor
1Par 17,7
derrera les ovelles que sies senyor
1Par 17,10
dies, 10 [*] que comaní jutges
1Par 17,13
fills, e le mia mà no·s levarà de
1Par 17,17 en lo teu esguordament: has parlat
1Par 17,17
de luyn e has-ma fet esperador
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sisena a Memamín, 10 e la VII e a Achós, e
siti rayal del regna de Déu sobra Ysrael.
siti de nostre Senyor per rey en loch de
siveus 16 e los ernadeus e los samaritans
Sizà, fill de Dissipey, fill de Leon, fill
Sizà, lo robanita, cap del trip de Rubèn,
Sizà e Gedús e Barià; aquests IIII foren
Sizà lo segon; e Gehús e Barià no hagueren
so que faria Ysrael, e foren de lur trip
so d’òrguens en lo servey de la casa de
Sóam e Satur e Ibrí. 28 E los fills de
Sobal e Erdon. 19 E murí Esubà, pres
Sobal. 2 E [*] lo fill de Sobal engendrà
Sobal engendrà Jóhat, e Jóhat engendrà
soberch a sos germans e senyor de tots,
Sobirà, e Usansarahà. 25 E Resfa foren sos
sobra vella per escarnir los jueus. Sàpies
sobra le miytat de les passades, hac
sobra tota la pertida del sol ixent de
sobra l’altar del perfum en tota le obra
sobra Israel, axí com ho menà Moysès,
sobra lo servey de obra gordant †los
sobra ells entigament, e nostre Senyor era
sobra les cambres e sobra los tresors de
sobra los tresors de la casa de Déu, 27 e
sobra le sèmola e lo vi e l’oli e l’
sobra los fills dels capallans, com feien
sobra le obra dels crespells. 32 E dels
sobra ells matexos al servey. 34 (Ço és a
sobra Saül, e trobaren-lo aquells qui·l
sobra d’Israel, segons le paraula de
sobra Ysrael. 11 [*] E Jabuzan, fill de
sobra CCC hòmens que matà una vegada. 12 E
sobra CCC que matà-na, e ell era en
sobra son oÿdor. 26 E los hòmens vasalls
sobra ell los XXX, 43 e Anan, fill de
sobra la host. 22 E tots dies venien
sobra tot Ysrael. Encare tots aquells qui
sobra una vadella novella de la casa de
sobra le arque; e morí aquí devant Déu. 11
sobra Ysrael, cor molt era levat en alt
sobra Ysrael, ajustaren-se tots e
sobra tots los déus 26 de les [*] ídoles,
sobra los portés. [*] 39 E Sadoch sacerdot
sobra l’altar de l’holocaust
sobra lo meu pobla d’Israel. 8 [*] 9 E
sobra lo meu poble d’Israel. E humiliaré
sobra ell, axí com l’he levada en aquell
sobra le casa de ton serf de luyn e hassobra tots los hòmens, Senyor Déu. 18 Què
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1Par 17,23 Senyor, la paraula que has parlada sobra lo teu serf e sobra lo seu alberch
1Par 17,23
que has parlada sobra lo teu serf e sobra lo seu alberch [*] perdurablament, e
1Par 17,26 Senyor Déu, tu ést Déu, qui parlest sobra ton serf aquest bé, 27 cor tu ést e
1Par 18,14
en tot loch on anà. 14 E regnà sobra tot Ysrael, e féu juý e justícia a
1Par 18,15
15 E Johà, fill de Siruià, era sobra tota la host. E Josafat, fill de
1Par 18,17
17 E Benaÿas, fill de Joyadà, era sobra los retheus [*]. E los fills de
1Par 20,2
havia-hy pedres prasioses, e fon sobra lo cap de David, e trasch moltes
1Par 21,1
XXI 1 E fon fet que Satanàs estech sobra Ysrael e temtà David que comtàs lo
1Par 21,4
Irrael? 4 E la paraula del rey era sobra Joab fort, e axí Joab e anà comptar
1Par 21,16
de cilicis e de sachs en terra sobra la faç. 17 E dix David a nostre
1Par 21,17 han fet? Senyor Déu, sia le tua mà sobra [*] la casa de mon pare, e no en
1Par 21,22 pasada e estancada la mortaldat de sobra lo pobla. 23 E dix Aruau a David:
1Par 22,12
Senyor seny e discreció en regir sobra Ysrael e que guarts le lig de nostre
1Par 22,13 que comanà nostre Senyor a Moysès sobra Ysrael. E esforse’t e conforte’t,
1Par 23,1
e féu regnar Salamó, son fill, sobra Ysrael, 2 e ajustà tots los prínceps
1Par 23,28 de Aaron, e serviren la casa de Déu sobra les claustres [*] e sobra lo
1Par 23,28
de Déu sobra les claustres [*] e sobra lo mundament de tota la sagrestia en
1Par 26,26 [*]. 26 Salomur e sos germans eren sobra los tresors dels santuaris que
1Par 26,29
e de sos fills, a la obra defora sobra Ysrael, e los vagués e los jutges.
1Par 26,30 e sos germans [*], e eren M ª e DCC sobra [*] Ysrael ultra Jordà, devers
1Par 26,32
e lo rey David féu-los batlles sobra lo trip de Rubèn e sobre lo trip de
1Par 26,32
de Rubèn e sobre lo trip de Gad e sobra lo trip mig de Manassè, en totes
1Par 27,4
prínceps [*] del mes primer. 4 E sobra la part del mes segon era Deday
1Par 27,4
e Mohelet era príncep e guiador sobra la companya, e eren XXIIII M hòmens.
1Par 27,6
és lo vasal dels XXX vasalls e sobra los XXX ell mès regidor Amsadab, son
1Par 27,7
mès regidor Amsadab, son fill. 7 E sobra la part quarta fon Azael, germà de
1Par 27,16
16 E aquests qui eren regidors sobra los trips de Ysrael eren aquests:
1Par 27,16
los trips de Ysrael eren aquests: sobra lo trip de Rubèn era regidor e
1Par 27,25 com féu comtar lo rey David. 25 E sobra los tresors del rey era tresorer
1Par 27,25
Assuàmiel, fill de Adiel, e sobra los tresors de fora, en les ciutats,
1Par 27,26
Jonathan, fill de Usiel. 26 E sobra los fahadors de la obra de fora e de
1Par 27,27
obra de fora e de lauró [*], 27 e sobra les vinyes era Semeý, fill de
1Par 27,27 vinyes era Semeý, fill de Ramman, e sobra los cellers del vi e de les vinyes
1Par 27,28
vinyes era Sabdí lo sofonita. 28 E sobra los olivers e sobra los ullastres
1Par 27,28
sofonita. 28 E sobra los olivers e sobra los ullastres qui eren en les Valls,
1Par 27,28
en les Valls, era Balamon [*]; e sobra les botigues [*]. 29 [*] de la
1Par 27,29
Planura era Ciratay lo sarnita; e sobra los bous de les valls era Safach,
1Par 27,30
era Safach, fill de Edelay. 30 E sobra los camells era Onil lo esmalaÿta. E
1Par 27,30
camells era Onil lo esmalaÿta. E sobra les someras era Sacaries lo
1Par 27,31
era Sacaries lo meronoteu. 31 E sobra les ovelles era Jahas lo geteu. Tots
1Par 27,31
geteu. Tots aquests eren prínceps sobra los fets del rey David. 32 E [*] era
1Par 28,4
la casa de mon pare per esser rey sobra la casa d’Israel enpertostemps, cor
1Par 28,4
pare volch fer a mi rey e regnar sobra Ysrael. 5 E de tots mos fills, que
1Par 28,5
[*] Salamó, mon fill, que siga sobra lo siti rayal del regna de Déu sobra
1Par 28,5
lo siti rayal del regna de Déu sobra Ysrael. 6 E Déu dix a mi: “Salamó,
1Par 28,18
or e de lurs ales com s’estenien sobra l’archa del testament de nostre
1Par 29,23
per capellà. 23 E sigué Salamó sobra lo siti de nostre Senyor per rey en
1Par 29,25 Salamó a vista de tot Ysrael e donà sobra ell honor de regna [*] yamés no fo
1Par 29,26
26 E David, fill de Jessè, regnà sobra tot Ysrael 27 [*] XXXX anys: [*]. 28
1Par 29,29 en les Paraules de Samuel profeta, sobra les Paraules de Natan profeta [*].
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1Par 29,30
e los accidents qui passaren
1Par 29,30
accidents qui passaren sobra ell e
1Par 29,30 passaren sobra ell e sobra Ysrael e
1Par 15,21
ab òrguens en la octava per
Par Prol,Inc Açò és lo pròlech de sent Gerònim
1Par 6,31
són aquells que David féu star
1Par 6,39 Ysrael. 39 E son germà Ysay estava
1Par 6,49
49 E Aaron e sos fills perfumaven
1Par 9,23
lur lealtat, 23 e [*] lurs infants
1Par 9,29
ho rabien [*], 29 cor eren stablats
1Par 10,4
e lo pom en terra, e lexà’s caure
1Par 12,4 Gabaon, qui era dels XXX vasalls, e
1Par 12,8
lleó e eren leugers com a cabirols
1Par 22,8
Déu d’Israel. 7 [*] –[*] 8 E fou
1Par 26,32
batlles sobra lo trip de Rubèn e
1Par 19,18
e XL M ª pahons, e fo-hi mort
1Par 16,21
[*]. 21 E Déu en altra pobla no
1Par 27,27
del vi e de les vinyes era Sabdí lo
1Par 4,39
a la entrada de Gadod entrò lo
1Par 5,9
entrò en Abó e Balamon, 9 devers
1Par 5,10
sobra tota la pertida del
1Par 6,78
lo flum Jordà, de Jerichó, devers
1Par 26,14
[*]. 14 E caygué la sort primera a
1Par 9,27
ixen entorn de la casa de Déu, car
1Par 11,32 e Esmanot lo bacurmen e Ababà de
1Par Prol,27 varietats. E sertes Orígines no ten
1Par Prol,71 paraula dels entichs e responch ten
1Par 19,6
e Doram e Mahacà, e encara que
1Par 19,6
e bé M quintars d’argent per
1Par 19,7
de Sabbà carretes e cavallers. 7 E
1Par 23,31
e en los caps dels mesos e de les
1Par 9,17 Talmon e Achiman e lurs germans. E
1Par 9,5
fills de Fares e de Judà. 5 E de
1Par 11,1 Hebron, dient a Daviu: –Vet que nós
1Par 17,16
davant nostre Senyor, e dix: –Qui
1Par 21,3
aytals C tants. O, senyor rey, tots
1Par 21,17 17 E dix David a nostre Senyor: –Yo
1Par 29,14 lo nom de la tua laor. 14 E com qui
1Par 29,15 mà havem donat. 15 Cor palagrins
1Par 8,12
ell foren Ffàal e Àber e Missam e
1Par 27,30
era Onil lo esmalaÿta. E sobra les
1Par 1,19
fon pertida la terra; e lo nom de
1Par 1,44 Dinadab. 44 E morí Bele, e regnà en
1Par 1,47
Avir. 47 E morí Adab, e regnà en
1Par 1,48
48 E morí Samblà, e regnà en
1Par 1,49
E morí Saül de Rohebet, e regnà en
1Par 2,13 engendrà Jessè. 13 E Jessè engendrà
1Par 2,27
de Honam, que hach de Jarechmel,
1Par 2,42 Calef, germà de Jarachmel, fon Mesà
1Par 3,10
de Salamó fon Roboam, e Abià fon
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sobra ell e sobra Ysrael e sobra tots los
sobra Ysrael e sobra tots los regnes e
sobra tots los regnes e terres. Expl Ací
sobrapuyar. 22 E Cananies, príncep dels
sobre lo libre del Peralipèmeneon, qui és
sobre [*] la casa de nostre Senyor, quant
sobre part dreta. E aquell Asap fon fill
sobre l’altar de l’holocaust e en sobra
sobre les portes de la casa de Déu e del
sobre les eynes del santuari e sobra le
sobre ella. 5 E com son scuder vahé açò
sobre los XXX era Geremies e Jahazel e
sobre les muntanyes per cuyta. 9 E Ésser
sobre mi la paraula de nostre Senyor,
sobre lo trip de Gad e sobra lo trip mig
Sofach, príncep de la host. 19 E vaeren
sofarí que negun hom vos nogués e corregí
sofonita. 28 E sobra los olivers e sobra
sol ixent de la vall per sercar pasture a
sol ixent habitave a la entrada del desert
sol ixent de Galaad. 11 E los fills de
sol yxent del Jordà, hagueren del trip de
sol ixent a Ysaÿes [*] qui fon fill de
sola a ells era la guorda, e tanien les
Solabanta. 33 E los fills de Geym lo
solament [*] de IIII translacions
solament dels contradients, qui ab dents
soldayacen de Sabbà carretes e cavallers.
soldayar Aram e Naraymè e Doram e Mahacà,
soldayaren XXXII M ª carretas e lo rey de
solemnitats, per nombra axí com era en
Solomero, lo cap. 18 E entrò are stave en
Solonica; Assayà, son primer nat [*]. 6 E
som tos ossos e te carn matexa, 2 [*] e
som yo, Senyor, ne qui és mon alberch, que
som serfs de nostre Senyor, per què
som aquell qui maní comtar lo pobla e yo
som yo ni lo meu pobla que hajam tenguda
som devant tu e axellats axí com nostros
Sómer; aquests bastiren [*] Elad e ses
someras era Sacaries lo meronoteu. 31 E
son germà fon Jacam. 20 E Jacam engendrà
son lloch Jobab, fill de Sara, de Bosrà.
son loch Samblà de Masareta. 48 E morí
son loch Saül de Roboetalnaar (qui vol dir
son loch Baal-Anan [*]. 50 E morí
son primer nat Eliab, lo segon Amodab, lo
son primer nat Maas, e Yaquim e Quer. 28 E
son primer nat, e Abipsí e los de Meresà,
son fill, [*] 11 [*] 12 e Amassies son
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1Par 3,12
son fill, [*] 11 [*] 12 e Amassies
1Par 3,12
12 e Amassies son fill, e Azaries
1Par 3,13
Azaries son fill, [*] 13 e Cham fon
1Par 3,13
e Cham fon son fill, e Azaxies fon
1Par 3,13
fon son fill, e Amanassè fon
1Par 3,14
fon son fill, 14 [*] e Josies fon
1Par 3,15
fon son fill. 15 E los de Josies:
1Par 3,21 de Anamies foren Palaties e Ysaÿes
1Par 3,21
Palaties e Ysaÿes son germà, e
1Par 5,1
E los fills de Rubèn, primer nat de
1Par 5,1
mas per ço com ensiutzà lo lit de
1Par 6,29
de Merarí foren Maalí, e Libin fon
1Par 6,39
fill de Leví, fill de Ysrael. 39 E
1Par 6,50
Aletzar, e de aquest Finaàs fon
1Par 7,16
e mès-li nom Fares; e lo nom de
1Par 7,20
de Efraÿm foren Sutalla e Bèred,
1Par 7,23
-li nom Baharià, cor ab mal era ab
1Par 7,35
e Aram. 35 E los fills de Élem,
1Par 8,1
VIII 1 E Bengemín engendrà Bael,
1Par 8,30 havia nom Macacaon, 30 e lo nom de
1Par 8,39
fills de Azaell. 39 E [*] Àser,
1Par 8,39
39 E [*] Àser, son germà: fou
1Par 9,5
e de Judà. 5 E de Solonica; Assayà,
1Par 9,19
Corè, e sos germans de la casa de
1Par 9,36 de sa muller havia nom Maachà, 36 e
1Par 10,4
ell hach gran pahor. 4 E dix Saül a
1Par 10,4
le sua espaza e posà le punta en
1Par 10,5
e lexà’s caure sobre ella. 5 E com
1Par 10,6
E morí Saül e tres fills seus e tot
1Par 11,10
Daviu, qui s’esforsaven ab ell en
1Par 11,11
cap dels terratinents; ell gitava
1Par 11,12
12 E aprés ell era Alatzar, fill de
1Par 11,25 no hy vench, e mès-lo David sobra
1Par 11,26
germà de Joab, e Alcanan, fill de
1Par 12,19
nostros caps vendrà en gràcia de
1Par 12,28
fadrí vasall de host ab le casa de
1Par 12,31 M ª, qui foren asenyalats cascú per
1Par 14,2
Ysrael, cor molt era levat en alt
1Par 15,29
e rient, e menyspresà-lo en
1Par 16,16
16 que ordonà a Aabram, en
1Par 16,37 sovenyr de dia en dia, cascú segons
1Par 16,42
ab ells trompes e sembes per fer
1Par 16,43
fet, anà-ce’n lo poble, cascú en
1Par 16,43 alberch, e David retornà per benayr
1Par 17,1 XVII 1 Dementra que David stava en
1Par 18,10
rey de Sabaà; 10 tremès Adoram
1Par 18,14
Ysrael, e féu juý e justícia a tot
1Par 19,1
rey dels fills de Amon, e regnà
1Par 19,2
ab Anum, fill de Naàs, com
1Par 19,2 Anum, fill de Naàs, com son pare en
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son fill, e Azaries son fill, [*] 13 e
son fill, [*] 13 e Cham fon son fill, e
son fill, e Azaxies fon son fill, e
son fill, e Amanassè fon son fill, 14 [*]
son fill, 14 [*] e Josies fon son fill. 15
son fill. 15 E los de Josies: son primer
son primer nat hach nom Johatan, lo segon
son germà, e son fill fon [*] Abdies [*].
son fill fon [*] Abdies [*]. 22 E lo fill
son pare Yrrael, mas per ço com ensiutzà
son pare, fon donada la primera generació
son fill, e Semeý fon fill de aquell, e
son germà Ysay estava sobre part dreta. E
son fill, e Besua, fill de aquell; 51 e
son germà Sares, e los fills de aquell
son fill d’equell, e Tàhat, fill d’
son alberch, 24 e se filla hach nom
son germà, foren Safahà e Junà e Severus e
son primer nat, e Asbael lo segon, e
son primer nat era Abdon, e l’altre Assur
son germà: fou son primer nat Hulam, e
son primer nat Hulam, e Gebús fon lo segon
son primer nat [*]. 6 E los fills de
son pare. E los coraytans eren sobra lo
son fill lo primer nat hach nom Abdon, [*]
son escuder: –Trau ton coltell o te spaze
son pits e lo pom en terra, e lexà’s
son scuder vahé açò que Saül era mort, féu
son alberch ensemps foren morts. 7 E, com
son regna an tot Ysrael per fer-lo
son dret sobra CCC hòmens que matà una
son oncla lo Horayta; aquest era dels tres
son oÿdor. 26 E los hòmens vasalls d’
son oncla, de Belom, 27 Semot arrorita e
son senyor Saül. 20 E, com hach [*] a
son pare, qui era príncep, II M ª. 29 E
son nom que vinguecen en ajuda de David
son regna per lo poble d’Israel. 3 E
son cor. 16,Tit Capítol XVI 1 E portaren
son sagrament [*]. 17 E féu-lo estar ab
son esser. 38 E Obedebedom [*], fill de
son a oir e altres esturments per a cantar
son alberch, e David retornà per benayr
son alberch. 17,Tit Capítol XVII 1
son alberch, dix a Natan profeta: –Vet que
son fill al rey David per demanar pau e
son pobla. 15 E Johà, fill de Siruià, era
son fill, lo qual havia nom Anum [*]. 2 E
son pare en son temps me féu gràcia. E
son temps me féu gràcia. E tramès David
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1Par 19,2
a Anum per aconortar-lo de
1Par 19,7
M ª carretas e lo rey de Maachà e
1Par 19,12 los fills d’Amon. 12 E dix Johab a
1Par 20,3
despuxes tornà-ce’n David ab tot
1Par 21,3 Joab: –Nostre Senyor Déu anadirà a
1Par 21,16
estant entre la terra e lo cel ab
1Par 21,27
l’àngel: –Torna lo teu coltell en
1Par 22,5
aparallà David de ço que havia obs
1Par 23,1
de dies, e féu regnar Salamó,
1Par 23,26
ne nengunes de les eynes per
1Par 24,31
levitans, lo cap patró en contra
1Par 26,4 fills de Obetedeedom: fon Samaÿas
1Par 26,6 Déu lo havia banaÿt. 6 E a Samaÿas,
1Par 26,10
per ço com no era lo primer nat e
1Par 27,6
los XXX ell mès regidor Amsadab,
1Par 27,7
Azael, germà de Joal, e Sabadies,
1Par 28,11 fes-ho. 11 E donà David a Salamó,
1Par 28,20
obres.» 20 E dix David a Salamó,
1Par 29,23
Senyor per rey en loch de David,
1Par 29,28 riquesa e de honor. E regnà Salamó
1Par 29,30
de Natan profeta [*]. 30 Ab
1Par 29,30
profeta [*]. 30 Ab son regisma e
Par Prol,5
punts de paraules les stòries qui
Par Prol,6
en los libres dels Reys, ací
Par Prol,8
axí mateix se determenen e hi
Par Prol,12
la Lig e en los libres dels Reys no
Par Prol,13
no són planament contengudes e
1Par Prol,21
e les migenseres províncies qui
1Par Prol,22
entre aquests [*] palestins, qui
1Par Prol,38 LXX ceŀles, las quals vulgarment
1Par Prol,87
e los boscatges dels noms, qui
1Par Prol,93 Ysmeu: «Si les orelles dels altres
1Par Prol,94
dir, si les orelles dels altres no
1Par 1,29 foren Ysach e Ysmael. 29 Aquestes
1Par 1,43
foren Hus e Eram. 43 E aquests
1Par 2,18 Asubà, sa muller, Gerichó. Aquests
1Par 2,55
Tiraniu [*] e de Sumatiu. Aquests
1Par 3,1
3,Tit Capítol III 1 Aquests
1Par 3,9
8 e Elizamà e Eludà [*]. 9 Tots
1Par 3,9
[*]. 9 Tots són fills de Daviu e
1Par 4,2
Jóhat engendrà Humar e Lóat; e açò
1Par 4,7
de Maachà. 7 E los fills de Elà
1Par 4,12
qui fon pare de Hineàs. Aquests
1Par 4,18
pare de Senohe. E aquestes
1Par 4,31 en Betmer [*] e en Saraÿm. Aquestes
1Par 4,33
viletes, 33 e totes les viletes qui
1Par 4,33
són entorn aquestas ciutats, qui
1Par 4,38
de Sadir, e Samaÿas. 38 Aquests
1Par 4,41
41 E vengueren aquests qui
1Par 5,14
e Johacan e Sia e Àber. 14 Aquests
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son pare, e vangueren los misatgers de
son poble. E vengueren e posaren-se
son germà: –Si pus fort és Aram que yo, tu
son poble en Jerusalem. 4 E aytantost hach
son pobla aytals C tants. O, senyor rey,
son coltell tret en se mà, tinent devers
son foura. 28 E com viu David que nostre
son fill gran multitud abans que morís. 6
son fill, sobra Ysrael, 2 e ajustà tots
son servey. 27 Cor segons les paraules de
son germà, lo manor. 25,Tit Capítol XXV 1
son primer nat, e Jasabat lo segon, e
son fill, nesqueren fills qui foren
son pare féu-lo cap, 11 e Erlabies lo
son fill. 7 E sobra la part quarta fon
son fill, aprés d’ell, e la companya [*].
son fill, la forma del palau e de ses
son fill: –Esforce’t [*] e fes açò, no·t
son para, ab molta benanansa, e obaý e
son fill en loch seu. 29 Les paraules del
son regisma e son vasellatge e los
son vasellatge e los accidents qui
són jaquides en los libres dels Reys, ací
són trobades. E moltes castions de l’
són tochades. Adonchs lo Paralipemèneon és
són planament contengudes e són lexades e
són lexades e oblidades, en aquest libre
són entre aquests [*] palestins, qui són
són filisteus, los quals libres esplanaren
són axelsades sens actor, obriren sengles
són confusos per lo vici dels escrivans,
són sordes, què n’he yo a fer?» (ço és a
són entenents). Prol,Expl Inc Ací
són les generacions: Lo primer nat de
són los reys qui regnaren en la terra de
són fills: Sézer e Sobal e Erdon. 19 E
són los cavitans qui vingeren de Manquist,
són los fills de Daviu qui nasquéran en
són fills de Daviu e són VIIII, menys de
són VIIII, menys de aquells que hach de
són les generacions dels sarietans. 3 E
són Sèret e Súar e Tenan. 8 E Evós
són los linatges de Tanchà. 13 E los fills
són fills de [*] faraó, qui pres Marod. 19
són las ciutats en què regnà David. 32 E
són entorn aquestas ciutats, qui són a
són a Bàal, açò és, lur habitació, que a
són los qui vénen per noms mayorals en los
són escrits per nom, en lo temps de
són los fills de Abial e fills de Hurí,
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1Par 6,17 Garzon e Caat e Merarí. 17 Aquests
1Par 6,22
[*]. 22 [*] e Haminadab [*] e Asur
1Par 6,31
e Ysaÿes de aquell. 31 Aquests
1Par 6,50 Moysès, misatge de Déu. 50 Aquests
1Par 6,65
de Bengemín aquestes ciutats, qui
1Par 6,70 de Menassè haguéran los de Caat qui
1Par 7,1
Tolà e Jonà e Jassip e Simeron, e
1Par 7,17
fills de Hulam, Badan. E aquests
1Par 8,6 e Gerà e Fussem e Enchan. 6 Aquests
1Par 8,10 e Gehús e Saquià e Mirmà. Aquests
1Par 11,10
de Sabaot era ab ell. 10 Aquests
1Par 12,14 Mecanà lo VIIII è. 14 Tots aquests
1Par 12,23 host com host de Déu. 23 E aquests
1Par 13,2
e enviem per nostros germans qui
1Par 13,2
sacerdots e tots los levitans, qui
1Par 16,14
e nostro Déu, per tota la terra
1Par 17,5
de Egipta entrò al die de vuy;
1Par 19,3
aconortadors? Sàpies que no hy
1Par 19,12
tu vina e ajuda’m, e si pus forts
1Par 21,13 mans de nostre Senyor, cor moltes
1Par 21,17
qui maní comtar lo pobla e yo
1Par 22,15
e encara tu hi afagiràs, 15 e en tu
1Par 23,24 Moab e Èder e Gerensot. 24 Aquests
1Par 24,30 Maalí e Héder e Geremot. Aquests
1Par 29,15
nostros pares; e a forma de ombra
1Par 29,18
açò a la tua voluntat, e aytals
1Par 29,29
David, les primeres e les derreres,
1Par 15,20
e Mazia e Banaÿas. Tots aquests
1Par 16,6
capellans ab trompes, tots aquests
1Par 29,20
de lurs pares, e enclinaren-se e
1Par 27,11
Zibaray Cursarí, del linatge de
1Par Prol,93
«Si les orelles dels altres són
1Par 6,54
saber, de Chaat, e caygué-lus en
1Par 6,61
equell trip hagueren X ciutats en
1Par 6,65
deports. 64 [*] 65 E donaren en
1Par 6,66
per nom axí com dit és. 66 E la
1Par 24,7
d’aquells. 7 E axí la primera
1Par 25,9
ab escolans. 9 E axí la primera
1Par 25,10
fills, e foren XII; 10e la terça
1Par 25,11
e foren XII; 11 e la quarta
1Par 25,12
e foren XII; 12 e la sinquena
1Par 25,14
germans, e foren XII; 14 e la VII ª
1Par 25,15
e foren XII; 15 e la VIII ª
1Par 25,16
e foren XII; 16 e la VIIII ª
1Par 25,17
germans, e foren XII; 17 e la X ª
1Par 25,18
germans, e foren XII; 18 e la XI ª
1Par 25,19
germans, e foren XII; 19 e la XII ª
1Par 25,20
e foren XII; 20 e la XIII ª
1Par 25,21
e foren XII; 21 e la XIIII ª
1Par 25,22
germans, e foren XII; 22 e la XV ª
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són los noms dels fills de Gerson: Lilum e
són fills de aquell, 23 [*] e Abisay, fill
són aquells que David féu star sobre [*]
són los fills de Aron: Aletzar, e de
són apellades per nom axí com dit és. 66 E
són romasos, Aner e Balam e lurs deports
són quatre. 2 E los fills de Tolà foren
són los fills de Galaad, fills de Machir,
són los fills de Ehud qui foren caps de
són fills seus e cap de lurs pares. 11 E
són los caps vaxalls qui éran ab Daviu,
són fills de Gad, caps de la host. E de
són los nombres dels capdals hòmens
són romasos per totes les terres de
són en las ciutats ab lurs deports. E, com
són los seus juýs. 15 Remenbreu’s
són estat de tenda en tenda e en
són venguts per açò, sinó per aspiar e per
són los fills d’Amon que tu, yo t’
són les sues misericòrdias, que caura en
són aquell qui he peccat e he fet lo mal.
són molts mestres sabents de obrar fusta e
són los fills de Leví segons la casa de
són los fills dels levitans per lurs
són nostros dies en la terra sens
són les cogitacions del cor del teu pobla;
són escrites en les Paraules de Samuel
sonaren tabals [*]. 21 E Mathaties e
sonaven contínuament devant de la
soplicaren nostre Senyor e al rey. 21 E
Sora, e en sa companyia eren XXIIII M
sordes, què n’he yo a fer?» (ço és a dir,
sort 55 Hebron, qui és en l’entrada de
sort [*] del trip de Menassè; 62 [*]
sort del trip de Judà e dels fills de
sort dels linatges dels fills de Caat
sort a Joraïp, e la segona a Jadeÿas, 8 e
sort a Josep, fill de Asaf; e la segona a
sort a Jatur e a sos fills e a sos
sort axí a Jasser e a sos fills e a sos
sort axí a Mataties e a sos fills e a sos
sort axí an Agarella e a sos fills e a sos
sort axí a Ysaÿes e a sos fills e a sos
sort axí a [*] e a sos fills e a sos
sort axí a Samehí e a sos fills e a sos
sort axí a Atzarell e a sos fills e a sos
sort axí a Zebies e a sos fills e a sos
sort axí a Subaell e a sos fills e a sos
sort axí a Mataties e a sos fills e a sos
sort axí a Geremot e a sos fills e a sos
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1Par 25,23 germans, e foren XII; 23 e la XVI ª
1Par 25,24 germans, e eren XII; 24 e la XVII ª
1Par 25,25
e eren XII; 25 e la XVIII ª
1Par 25,26
e eren XII; 26 e la XVIIII ª
1Par 25,27
germans, e eren XII; 27 e la XX ª
1Par 25,28
germans, e eren XII; 28 e la XXI ª
1Par 25,29
e foren XII; 29 e la XXII ª
1Par 25,30 germans, e eren XII; 30 e la XXIII
1Par 25,31 germans, e eren XII; 31 e la XXIIII
1Par 26,14
de lurs pares [*]. 14 E caygué la
1Par 24,5
sinó VIII. 5 E partiren-los per
1Par 24,31
peyroals. 31 E encara ells gitaren
1Par 25,8 Senyor CC L e XXXVIII. 8 E gitaren
1Par 26,13 servir le casa de Déu. 13 E gitaren
1Par 4,27
Semyí hach XVI fills e VI filles; e
1Par 5,2
nat. 2 Mas Judà era soberch a
1Par 5,7
fon príncep del trip de Rubèn. 7 E
1Par 6,49
de la casa de Déu. 49 E Aaron e
1Par 6,56
56 emperò el camp de la ciutat e
1Par 6,57
en Hebron, e en Alumpnà e
1Par 6,57
e sos cortills, e Jatir e Escomea e
1Par 6,60 donaren atrecí Sabaà e Alàmet [*] e
1Par 6,67
Cichem en lo munt de Efraÿm ab
1Par 6,69 [*], 68 [*] 69 e Zalon e Gariamon e
1Par 7,22
tench dol molt temps, e vengueren
1Par 7,25
e Usansarahà. 25 E Resfa foren
1Par 9,6
6 E los fills de Sàram, Israel e
1Par 9,19
fill de Abiasab, fill de Corè, e
1Par 10,2
2 E encalsaren los felisteus Saül e
1Par 10,7
eren en lo pla que mort era Saül e
1Par 10,8
los morts, e trobaren Saül e
1Par 10,12
se lo cors de Saül e los corsos de
1Par 12,17
per trayr-lo ne liurar-lo a
1Par 14,1
1 E tramès Huram, rey de Assur,
1Par 15,5
de Caat, e Uriel era lur príncep, e
1Par 15,7
[*] 7 [*] era lur príncep [*] e
1Par 15,10
[*] era príncep Eliel [*] 10 [*] e
1Par 15,18
Emà, fill de Johel [*] 18 e
1Par 16,7 Senyor a cantar per mà de Asap e de
1Par 16,13 la sua buca. 13 Sament de Aabram,
1Par 16,13
Aabram, sos serfs, fills de Jacob,
1Par 16,37
Senyor, e lexà aquella a Asap e
1Par 16,39 portés. [*] 39 E Sadoch sacerdot e
1Par 19,2 temps me féu gràcia. E tramès David
1Par 20,7
en la mà de David e en la mà de
1Par 21,16 de Geruau gebuzeu. 16 E alçà David
1Par 21,23 ’n lo meu senyor ço que li sia bo a
1Par 22,9
de repòs e reposar-l’he de tots
1Par 22,9
Pau e repòs donaré a tot Ysrael en
1Par 23,13
per a sacrificar al santuari, ell e
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sort axí a Ananies e a sos fills e a sos
sort axí a Janaquesa e a sos fills e a sos
sort axí a Ananià e a sos fills e a sos
sort axí a Moŀlati e a sos fills e a sos
sort axí a Altha e a sos fills e a sos
sort axí a Atir e a sos fills e a sos
sort axí a Gidalti e a sos fills e a sos
sort axí a Naziot e a sos fills, e a sos
sort axí a Romamti e a sos fills e a sos
sort primera a sol ixent a Ysaÿes [*] qui
sorts en aquells ab aquells, per ço com
sorts en contra de lurs germans, fills de
sorts per demanar axí als grans com als
sorts axí en lo poch com en lo gran per
sos germans no hagueren molts infants e
sos germans e senyor de tots, mas la
sos germans per lur linatge, segons lurs
sos fills perfumaven sobre l’altar de l’
sos cortills donaren a Caleff, fill de
sos cortills, e Jatir e Escomea e sos
sos deports, 58-59 [*]. 60 E del trip de
sos deports. Totas lurs ciutats foren XII
sos deports [*], 68 [*] 69 e Zalon e
sos deports. 70 E del mig trip de Menassè
sos germans per conhortar-lo. 23 E tornà
sos fills, e Ràsep e Talaha foren d’
sos germans, e foren DC LXXXX. 7 E dels
sos germans de la casa de son pare. E los
sos infants. E adonchs los filisteus
sos fills e que tota le host qui era ab
sos fills morts, qui foren cayguts en lo
sos fills, e portaren-los-se’n en
sos anamichs, sens tort que ell no·ls
sos misatges a David, e fusta de sedra e
sos germans, C XXV. 6 Dels fills de Merarí
sos germans eren C XXX. 8 E dels fills de
sos germans C XII. 11 E David apellà
sos germans [*] e Jacsael e Sanitamot e
sos germans aquests salms dient: 8
sos serfs, fills de Jacob, sos elets. 14
sos elets. 14 Ell és nostre Senyor e
sos germans per servir aquella, sovenyr de
sos germans capallans ordonats, devant lo
sos misatgers a Anum per aconortar-lo de
sos serfs. 21,Tit Capítol XXI 1 E fon fet
sos ulls e viu l’àngel de nostra Senyor
sos ulls, vet que yo·t daré los meus bous
sos anamichs entorn d’ell, cor Salamó
sos dies. 10 Ell bastirà casa al meu nom,
sos infants per a perfumar devant nostre
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[*]. 14 E Moysès, l’hom de Déu, e
de Asaf; e la segona a Gadalàs ab
a Gadalàs ab sos germans e ab
XII; 10e la terça sort a Jatur e a
sort a Jatur e a sos fills e a
e la quarta sort axí a Jasser e a
sort axí a Jasser e a sos fills e a
la sinquena sort axí a Mataties e a
axí a Mataties e a sos fills e a
XII; 13 e la VI ª axí a Baquies e a
axí a Baquies e a sos fills e a
e la VII ª sort axí an Agarella e a
axí an Agarella e a sos fills e a
e la VIII ª sort axí a Ysaÿes e a
sort axí a Ysaÿes e a sos fills e a
16 e la VIIII ª sort axí a [*] e a
sort axí a [*] e a sos fills e a
17 e la X ª sort axí a Samehí e a
sort axí a Samehí e a sos fills e a
e la XI ª sort axí a Atzarell e a
axí a Atzarell e a sos fills e a
19 e la XII ª sort axí a Zebies e a
sort axí a Zebies e a sos fills e a
e la XIII ª sort axí a Subaell e a
axí a Subaell e a sos fills e a
la XIIII ª sort axí a Mataties e a
axí a Mataties e a sos fills e a
22 e la XV ª sort axí a Geremot e a
axí a Geremot e a sos fills e a
e la XVI ª sort axí a Ananies e a
axí a Ananies e a sos fills e a
la XVII ª sort axí a Janaquesa e a
axí a Janaquesa e a sos fills e a
e la XVIII ª sort axí a Ananià e a
sort axí a Ananià e a sos fills e a
la XVIIII ª sort axí a Moŀlati e a
axí a Moŀlati e a sos fills e a
27 e la XX ª sort axí a Altha e a
sort axí a Altha e a sos fills e a
28 e la XXI ª sort axí a Atir e a
sort axí a Atir e a sos fills e a
e la XXII ª sort axí a Gidalti e a
axí a Gidalti e a sos fills e a
30 e la XXIII sort axí a Naziot e a
axí a Naziot e a sos fills, e a
e la XXIIII sort axí a Romamti e a
axí a Romamti e a sos fills e a
Sicrí de aquest [*]. 26 Salomur e
era en le mà de Salomir e de
29 E de Isbat, e de Naamies e de
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sos fills foren aparellats en lo trip de
sos germans e ab sos fills, e foren XII;
sos fills, e foren XII; 10e la terça sort
sos fills e a sos germans, e foren XII; 11
sos germans, e foren XII; 11 e la quarta
sos fills e a sos germans, e foren XII; 12
sos germans, e foren XII; 12 e la sinquena
sos fills e a sos germans, e foren XII; 13
sos germans, e foren XII; 13 e la VI ª axí
sos fills e a sos germans, e foren XII; 14
sos germans, e foren XII; 14 e la VII ª
sos fills e a sos germans, e foren XII; 15
sos germans, e foren XII; 15 e la VIII ª
sos fills e a sos germans, e foren XII; 16
sos germans, e foren XII; 16 e la VIIII ª
sos fills e a sos germans, e foren XII; 17
sos germans, e foren XII; 17 e la X ª sort
sos fills e a sos germans, e foren XII; 18
sos germans, e foren XII; 18 e la XI ª
sos fills e a sos germans, e foren XII; 19
sos germans, e foren XII; 19 e la XII ª
sos fills e a sos germans, e foren XII; 20
sos germans, e foren XII; 20 e la XIII ª
sos fills e a sos germans, e foren XII; 21
sos germans, e foren XII; 21 e la XIIII ª
sos fills e a sos germans, e foren XII; 22
sos germans, e foren XII; 22 e la XV ª
sos fills e a sos germans, e foren XII; 23
sos germans, e foren XII; 23 e la XVI ª
sos fills e a sos germans, e eren XII; 24
sos germans, e eren XII; 24 e la XVII ª
sos fills e a sos germans, e eren XII; 25
sos germans, e eren XII; 25 e la XVIII ª
sos fills e a sos germans, e eren XII; 26
sos germans, e eren XII; 26 e la XVIIII ª
sos fills e a sos germans, e eren XII; 27
sos germans, e eren XII; 27 e la XX ª sort
sos fills e a sos germans, e eren XII; 28
sos germans, e eren XII; 28 e la XXI ª
sos fills e a sos germans, e foren XII; 29
sos germans, e foren XII; 29 e la XXII ª
sos fills e a sos germans, e eren XII; 30
sos germans, e eren XII; 30 e la XXIII
sos fills, e a sos germans, e eren XII; 31
sos germans, e eren XII; 31 e la XXIIII
sos fills e a sos germans, e foren XII.
sos germans, e foren XII. 26,Tit Capítol
sos germans eren sobra los tresors dels
sos germans. 29 E de Isbat, e de Naamies e
sos fills, a la obra defora sobra Ysrael,
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1Par 26,30
e los jutges. 30 [*] Sabies e
1Par 28,1
dels mobles e del bestiar del rey e
1Par 28,1
del bestiar del rey e sos fills ab
1Par 15,12
e Aminadab. 12 E dix-los: –Vós
1Par 23,31 per nombra axí com era en custuma
1Par 16,37
e sos germans per servir aquella,
1Par 16,11
e sa virtut, e quarits la sua [*]
1Par 10,4
son escuder: –Trau ton coltell o te
1Par 9,29
e lo vi e l’oli e l’encens e les
1Par 28,12
12 E la forma de tot ço qui era en
1Par 4,18
e Ysbè, pare de Ystemeó. 18 E
1Par 6,12
a Tibud, 12 e Tibud a Sadoch, e
1Par 5,26
ells l’esperit de Pul, rey de
1Par 9,29
comta ho rabien [*], 29 cor eren
1Par 9,22
e Daviu e Samuel lo profeta los
1Par Prol,35
aquelles coses qui menys éran
1Par 23,28 de homa de XX anys ensús. 28 Lur
1Par 6,31
Aquests són aquells que David féu
1Par 9,25
aprés de un temps en l’altre per
1Par 15,16
prínceps dels levitans que fecen
1Par 17,24 “Nostro Senyor Déu Sabaot, Déu és
1Par 17,1 Capítol XVII 1 Dementra que David
1Par 9,18
E Solomero, lo cap. 18 E entrò are
1Par 12,39
en cor de fer regnar David. 39 E
1Par 27,23
dix de créxer Ysrael axí com les
1Par 6,44
los fills de Merarí, lurs germans,
Par Prol,5
e per sengles punts de paraules les
1Par 1,46
al camp de Moab; e lo nom de la
1Par 1,50
e regnà [*] Adar; e lo nom de la
1Par 7,14
foren Asariel, que li infantà le
1Par 10,4
no hu volch fer. E pres Saül le
1Par 11,20
cap dels altres XXX; ell gitava le
1Par 11,23
ab ell una verga, tolch-li le
1Par 13,13
ço, David no la racullí ab si en la
1Par 14,17
terres, e nostre Senyor donà la
1Par 15,1
féu casa a nostre Senyor en le
1Par 16,10 maravellas. 10 E loats lo nom de la
1Par 16,11
Senyor e sa virtut, e quarits la
1Par 16,12
sues maravellas e los juýs de la
1Par 16,23
terra, recomptats de dia en dia la
1Par 16,24
24 Anunciats a les gents le
1Par 16,29
nostro Senyor en lo palau de la
1Par 16,30 santadat. 30 Sia comoguda devant la
1Par 16,34
cor és bo e enpertostemps és la
1Par 16,41 a nostra Senyor, car tostemps és la
1Par 17,14
e mon regna enpertostemps. E la
1Par 19,8
sabé, tremès-hi Joab ab tota le
1Par 20,5
de Goliès lo geteu, del qual la
1Par 21,21
E Aruau esguordà, e viu David la
1Par 27,5
de Johadà, lo [*] prevera, e en la
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sos germans [*], e eren M ª e DCC sobra
sos fills ab sos escuders e tots los
sos escuders e tots los vasalls de la host
sots los caps patrons dels levitans,
sovent devant nostre Senyor. 32 E
sovenyr de dia en dia, cascú segons son
sovint, 12 remembrats les sues maravellas
spaze e trespace’n lo meu cors, cor si
spècies e pimentes. 30 E sobra los fills
sperit ab ell del palau de la casa de
ssa muller la judaycha infentà Jàrech,
Ssadoch engendrà a Ceŀlum, 13 e Ceŀlum
Ssur, e l’esperit [*] rey axí mateix dels
stablats sobre les eynes del santuari e
stablien en lur lealtat, 23 e [*] lurs
stades dites [*]. Donches si als altres no
stament era per mà dels fills de Aaron, e
star sobre [*] la casa de nostre Senyor,
star ab aquests, 26 cor ab lealtat eren
star [*] ab himnes e ab cants e ab tabals
stat d’Israel”, e la casa de David, ton
stava en son alberch, dix a Natan profeta:
stave en lo portal del rey devers orient.
stegueren aquí tres dies menyant e bavent,
steles del cel. 24 E Joab, lo fill de
stigueren a part sinestra. E Ethan, fill
stòries qui són jaquides en los libres
sua ciutat era Avir. 47 E morí Adab, e
sua ciutat era Pahí, e lo nom de se muller
sua concupina, le grega; e encare li
sua espaza e posà le punta en son pits e
sua lança sobra CCC que matà-na, e ell
sua lança matexa [*], e aucís-lo [*]. 24
sua ciutat, e féu-le pozar en la casa de
sua por per totes les gents. 15,Tit
sua ciutat, e bastí loch a le arque de
sua santadat, e alegrats-vos e alégransua [*] sovint, 12 remembrats les sues
sua buca. 13 Sament de Aabram, sos serfs,
sua salvació. 24 Anunciats a les gents le
sua glòria, e a tots los pobles les sues
sua santadat. 30 Sia comoguda devant la
sua faç tota la terra, e †comogam† lo món
sua misericòrdia. 35 E digats: “Salvasua glòria. 42 E Haman e Gedità havien ab
sua cadira serà endressada
sua host. 9 E axiren-hi los fills d’
sua lança era axí com un plagador de taler
sua faç devers terra. 22 E dix David a
sua companyia eren XXIIII M hòmens. 6
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fill de Hiqués, lo racorbà, e en la
dels fills de Efraÿm, e en la
serà aquell que no umple vuy le
e Jabes e Medan [*] e Bisbach e
e Severus e Mual. 36 E Safayà foren
demanà tot. 11 E Calup, germà de
engendrà Jafalet e Zómer e Ethana e
Laffalet foren Fassat e Baniael e
7 E los fills de Elà són Sèret e
e humilià’ls e pres Gatza e les
ses casas e de ses sales e de les
de Liel, fill de Thoya, 35 fill de
XII; 20 e la XIII ª sort axí a
primer nat fon de Efratha e ha nom
e Arif, pare de Begedep. 52 E
aucís-li XXII M ª hòmens. 6 E fou
nom e fets a saber a les gents les
e alegrats-vos per totes les
sua [*] sovint, 12 remembrats les
sua glòria, e a tots los pobles les
nostre Senyor, cor moltes són les
e de les suas alguorfes e de les
CC ixent a host e a batalla. 12 E a
fo lo Jattatell e le Purita e le
en aquest libre se contenen en
de Jabés e de Tiraniu [*] e de
20 E los fills de Efraÿm foren
los teus anamichs, e encara que
conortar-ta de ton pare e diu que
o tres anys de fam o tres mesos que
li sia bo a sos ulls, vet que yo
E esforse’t e conforte’t, e no
fill: –Esforce’t [*] e fes açò, no
nostre Senyor Déu és ab tu, e no
és ab tu, e no·t derelinquirà ne
que tu, yo t’ajudaré. 13 E sforce
a Moysès sobra Ysrael. E esforse
Ysrael. E esforse’t e conforte
casa al seu santuari, e esforce
David a Salamó, son fill: –Esforce
nostre Senyor Déu de Sabaot: ‘Yo
són los fills d’Amon que tu, yo
per lenya [*] al sacrifici; tot
pes e sens nombra, e fusta e pedra
-l’has; e si ell lexas, lexar10 Vet que are nostre Senyor
David face amistança de conortaraquell de tot ton cor e de tota
poder e ab cants e ab fitoles e ab
star [*] ab himnes e ab cants e ab
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sua companyia eren XXIIII M ª hòmens. 10
sua companyia eren XXIIII M hòmens. 11 En
sua mà e aquella estena a nostre Senyor? 6
Sua. E Jaczan, foren Saba e Dedà. 33 [*]
Sua [*] e Berí e Jambra 37 e Bèsser [*] e
Suà, qui li engendrà Mahir, qui fon pare
Suà, lur germana. 33 E los fills de
Suar; aquests foren de Lafalet. 34 E los
Súar e Tenan. 8 E Evós engendrà Anhub e
suas viletes de la mà dels filisteus. 2 E
suas alguorfes e de les sues cambres
Sub, fill Estanè, fill de Nèat, fill de
Subaell e a sos fills e a sos germans, e
Subal, pare de Carihacianim, 51 e Salmà,
Subal, pare de Cariaciarim, qui veya sobra
subjugat Aram a David e donà-li tribut.
sues obres. 9 Cantats al Senyor e
sues maravellas. 10 E loats lo nom de la
sues maravellas e los juýs de la sua buca.
sues maravellas, 25 cor gran és nostre
sues misericòrdias, que caura en la mà de
sues cambres dobles e la casa del
Sufim e Buÿm eren hòmens ciutadans †e
Suimtà e lo Nestrayà, e aquells qui exiren
suma. Prol,Inc Terç pròlech Prol Si le
Sumatiu. Aquests són los cavitans qui
Sutalla e Bèred, son fill d’equell, e
·t denunciu que casa bastirà [*] nostre
·t tramet aconortadors? Sàpies que no hy
·t perseguéscan tos anamichs a glay o tres
·t daré los meus bous a fer holocaust e
·t temes ne hages pahor. 14 Vet que en ma
·t temes ne hages pahor, car nostre Senyor
·t derelinquirà ne·t lexarà entrò que
·t lexarà entrò que hages complida tota la
’t e sforcem-nos per nostro poble e per
’t e conforte’t, e no·t temes ne hages
’t, e no·t temes ne hages pahor. 14 Vet
’t e fes-ho. 11 E donà David a Salamó,
’t [*] e fes açò, no·t temes ne hages
t’he pres del folch derrera les ovelles
t’ajudaré. 13 E sforce’t e sforcem-nos
t’ho daré. 24 E dix lo rey David a Eruau:
t’he aparallada, e encara tu hi afagiràs,
t’ha per tostemps. 10 Vet que are nostre
t’ha alagit que tu li bestesquas casa al
ta de ton pare e diu que·t tramet
ta ànima volenterosament, cor tots los
tabals e ab temborets e ab cembes e ab
tabals e ab trompes e ab sembes per alsar
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1Par 15,20
e Banaÿas. Tots aquests sonaren
1Par 15,28
ab jubilació, faent-ho oir ab [*]
1Par 16,5
Johel lo quint [*] ab esturments de
1Par 25,1
qui profetitzaven ab òrguens e ab
1Par 25,6
en la casa de Déu ab sembes e ab
1Par 6,32
Senyor; 32 e servien le tende del
1Par 6,48
eren ordonats tots al servey del
1Par 9,21
fon porter de la porta del
1Par 16,1
Senyor e feren-le estar dins lo
1Par 16,39
capallans ordonats, devant lo
1Par 17,5
són estat de tenda en tenda e en
1Par 21,29
gebuzeu, sacrificà aquí, 29 car lo
1Par 23,26
tostemps 26 E no [*] als levites al
1Par 23,32 Senyor. 32 E guordaven lo ofici del
1Par 4,41
rey de Judà, e fariren lurs
1Par 5,10
agaritans e ells habitaren en lurs
1Par 5,26
e menaren-los en Elà e en
1Par 9,41
41 e [*] foren e Piton e Màhec e
1Par 7,20
e Bèred, son fill d’equell, e
Par Prol,1
del Vell Testament. Prol E és
1Par 7,20
equell, e Tàhat, fill d’equell, e
1Par 7,25
E Resfa foren sos fills, e Ràsep e
1Par 7,20
equell, e Talade, fill d’equell, e
1Par 8,27
E Samaý e Adzaries e Ataries 27 e
1Par 1,26
Fèleig, Rahú, 26 Salech, Nachor,
1Par 11,23
a forma de plagador de tela de
1Par 20,5
lança era axí com un plagador de
1Par 22,2
qui picacen les pedres del
1Par 9,17
17 E los portés eren Salum e Tob e
1Par 2,4
de Déu, e Déu aucís-lo. 4 E
1Par 3,9
que hach de les concopines, e
1Par 1,51 E mor Adar, foren mayorals de Edom:
1Par 17,21
metra lo teu nom en nobleses e en
1Par 4,13
de Tanchà. 13 E los fills de
1Par 2,23
Jassur e Aram, les viles de Jaÿr a
1Par 4,12
Hineàs. Aquests són los linatges de
1Par 9,27
car sola a ells era la guorda, e
1Par 9,28
al matí e obrien e tanquaven. 28 E
1Par 1,53
e Elà e Pinom 53 e Cavons e
1Par 9,27
les claus fins al matí e obrien e
1Par 4,27
e tots los linatges no cresqueren
1Par 21,3
Déu anadirà a son pobla aytals C
1Par 28,16
16 E donà-li or a pes a obs de la
1Par 10,4
a son escuder: –Trau ton coltell o
1Par 11,1 Daviu: –Vet que nós som tos ossos e
1Par 11,2
ell. E nostre Senyor, ton Déu,
1Par 12,18
ab tos valadós, car nostre Senyor
1Par 14,10
li nostre Senyor: –Puge, que yo·ls
1Par 14,10
–Puge, que yo·ls te daré en
1Par 22,12
tu nostre Senyor Déu. 12 E don-
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tabals [*]. 21 E Mathaties e Elifeu e
tabals e ab òrguens [*]. 29 E com l’archa
tabals e d’òrguens, e Asap ab sembes. 6 E
tabals e ab sembes e ab veus. Lur nombra,
tabals e ab so d’òrguens en lo servey de
tabernaccla del testament [*] entrò que
tabernaccla de la casa de Déu. 49 E Aaron
tabernaccla del testament. 22 Tots eren
tabernaccla que David li havia atendat, e
tabernaccla de nostre Senyor en l’altar
tabernaccla. 6 Aytant com he anat ab
tabernaccla de nostre Senyor, que Moysès
tabernaccla ne nengunes de les eynes per
tabernaccla del testament [*] e l’ofici
tabernacles, e lurs porxos qui foren
tabernacles sobra tota la pertida del sol
Tabor e en Arà e en Aran Gossan, e foren
Taharea [*]. 42 [*] engendrà Joarà, [*]
Tàhat, fill d’equell, e Talade, fill d’
tal e ten gran que sens aquest, si algú
Talade, fill d’equell, e Talam, fill d’
Talaha foren d’equell, e Thaha d’aquell,
Talam, fill d’equell, 21 e Sebet, fill d’
Talaràs [*] e Asientí foren fills de
Tale 27 [*] 28 E los fills de Abraam foren
taler. E devellà ab ell una verga, tolchtaler de drap. 6 E aprés hach més batalla
tall a bastir la casa de nostre Senyor. 3
Talmon e Achiman e lurs germans. E
Tamar li inffantà Fares e Àram. E foren
Tamar era lur germane. 10 E lo fill de
Tamnà e Aylà e Jaret 52 e Mahulibamà e Elà
tamor, per gitar gent devant lo teu poble
Tanaach foren Hataniel, foren Erat, e
Tanat e ses viletes, e foren LX ciutats;
Tanchà. 13 E los fills de Tanaach foren
tanien les claus fins al matí e obrien e
tanien totes les eynes [*], e per comta ho
Tanièn e Mibzar 54 e Mardiés e Elan.
tanquaven. 28 E tanien totes les eynes
tant com los fills de Judà. 28 Habitaren
tants. O, senyor rey, tots som serfs de
taula [*] d’argent, 17 e les candeles e
te spaze e trespace’n lo meu cors, cor si
te carn matexa, 2 [*] e encare mentra que
te dix: “Tu seràs pastor del meu poble d’
te ajuda, ton Déu. E David rabé-los e
te daré en te mà. 11 E puyaren en
te mà. 11 E puyaren en Baylfarazim, e anà
te nostre Senyor seny e discreció en regir
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1Par Prol,67
no han e [*] l’esgleya ho
1Par 2,24
Abià, enfantà-li Essur, pare de
1Par 18,9
on havia aram [*]. 9 E oý
1Par Prol,33
mescla la exposició de
1Par 11,23 era le lança a forma de plagador de
1Par 1,30 e Missà e Dupmà e Massaà e Edab e
1Par 13,8
cants e ab fitoles e ab tabals e ab
1Par 13,12
en aquest dia present. 12 E David
1Par 22,13
E esforse’t e conforte’t, e no·t
1Par 28,20
–Esforce’t [*] e fes açò, no·t
1Par 10,4
hien. E l’escuder, per ço com lo
1Par 1,45
aprés per ell Cussim, de terra de
1Par 1,36
e Saffí e Gehecam e Quehenam e
1Par 14,15
15 E, com oyràs le veu de la
1Par 6,10
Azaries, aquell que sacrificà en lo
1Par 1,19
de la un fon Fèlech, e·n aquest
1Par 4,41
qui són escrits per nom, en lo
1Par 5,10
en la terra de Galaad. 10 En lo
1Par 5,17
axides. 17 Tots se apertaren en
1Par 5,17
temps de Johatan, rey de Judà, e en
1Par 7,2
Tholà, e eren vasals de host en lo
1Par 7,22
Efraÿm, lur pare, ne tench dol molt
1Par 9,25
venir a cap de VII dies aprés de un
1Par 13,3
nós, car no la havem raquesta en lo
1Par 19,2
fill de Naàs, com son pare en son
1Par 20,1
açò, com l’any fou passat, en lo
1Par 21,29
e [*] l’holocaust era en aquell
1Par 21,1
que Satanàs estech sobra Ysrael e
Par Prol,1
del Vell Testament. Prol E és tal e
1Par Prol,27
varietats. E sertes Orígines no
1Par Prol,71 per paraula dels entichs e responch
1Par 12,22
per ajudar-li entrò que fo ab
1Par 16,19 Que dabans éreu de poch nombra e
1Par 4,7
los fills de Elà són Sèret e Súar e
1Par 7,22
bestiar. 22 E Efraÿm, lur pare, ne
1Par 15,1
a le arque de Déu, e atendà allí
1Par 17,5
entrò al die de vuy; són estat de
1Par 17,5
die de vuy; són estat de tenda en
1Par 6,32
de nostro Senyor; 32 e servien le
1Par 22,5
dix: –Mon fill Salamó és fadrí e
1Par 29,1
nostre Senyor ha alet, ell és fadrí
1Par Prol,20 Contestinoble entrò Entihoxa loen e
1Par 29,14 som yo ni lo meu pobla que hajam
1Par 12,17
anamichs, sens tort que ell no·ls
1Par 1,36
36 E los fills de Elifans foren
1Par Prol,36 Donches si als altres no covenia de
1Par 2,13
nat Eliab, lo segon Amodab, lo
1Par 3,15
nom Johatan, lo segon Joatxim, lo
1Par 8,1
nat, e Asbael lo segon, e Acaylà lo
1Par 8,39
e Gebús fon lo segon e Elifàlet lo
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té en dupte. Donchs tornem als jueus, on
Techoa. 25 E foren los fills Jarachmel
Tecuni, rey de Emat, que David havia
Tehodosi, dóna a conèxer, ço és a saber,
tela de taler. E devellà ab ell una verga,
Temà 31 e Gecur e Nafís e Quèdema. Aquests
temborets e ab cembes e ab trompes. 9 E
temé Déu d’equell die avant, dient: «Com
temes ne hages pahor. 14 Vet que en ma
temes ne hages pahor, car nostre Senyor
temia molt, no hu volch fer. E pres Saül
Temman. 46 E morí Cussum, e regnà aprés
Temmià e Amalech. 37 E los fills de Rahuel
tempesta que yo los trematré al camp de
temple que féu Salamó en Jerusalem. 11 E
temps fon pertida la terra; e lo nom de
temps de Hazetxies, rey de Judà, e fariren
temps de Saüll feren batallas ab los
temps de Johatan, rey de Judà, e en temps
temps de Geroboam, rey d’Israel, 18 ço és
temps de Daviu, e éran XXII M ª e DC. 3 E
temps, e vengueren sos germans per
temps en l’altre per star ab aquests, 26
temps de Saül. 4 E dix tota la
temps me féu gràcia. E tramès David sos
temps que los reys ixen a host, Joab
temps en Banià. 30 E no pogué David anar
temtà David que comtàs lo poble. 2 E dix
ten gran que sens aquest, si algú vol
ten solament [*] de IIII translacions
ten solament dels contradients, qui ab
ten gran host com host de Déu. 23 E
ten pochs que paríets palagrins, 20 anant
Tenan. 8 E Evós engendrà Anhub e Assobebà
tench dol molt temps, e vengueren sos
tenda. 2 E adonchs dix David que nengú no
tenda en tenda e en tabernaccla. 6 Aytant
tenda e en tabernaccla. 6 Aytant com he
tende del tabernaccla del testament [*]
tendra e no sap entendra a bastir la casa
tendre e la obra és de gran, cor no és de
tenen per bons los trellats de Lucià
tenguda força de vodar axí? Cor de tu és
tenia: –E per qualque rahó vós siats
Teniman e Omar e Saffí e Gehecam e
tenir ço que una vegada havien pres, e
terç Semtà, 14 e Tergatan lo quart, e
terç Sededxies, lo quart Zalum. 16 [*] 17
terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo quint.
terç. 40 E foren los fills de Hulam hòmens
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1Par 11,21
dels quals fon senyor, e entre lo
1Par 11,24
fill de Joyadà; ell havia nom del
1Par 11,25 dels XXX pus honrats, mas entrò el
1Par 12,9 primer e Obadià lo segon e Eliab lo
1Par 16,5
cap, e Zacaries lo segon, e Joel lo
1Par 23,19
e Marias, lo segon, e Johazies, lo
1Par 24,23
e Amaries, lo segon, e Jahaziel, lo
1Par 26,2
e Jasiel lo segon, Zabadies lo
1Par 26,4
nat, e Jasabat lo segon, e Joseè lo
1Par 26,11
e Erlabies lo segon, e Nalabies lo
1Par 27,5
E lo príncep de la host tercera del
1Par Prol,Inc libre se contenen en suma. Prol,Inc
1Par 24,8
e la segona a Jadeÿas, 8 e la
1Par 25,10
e ab sos fills, e foren XII; 10e la
1Par 3,2
hach de Abigal de Carmell, 2 e lo
1Par 27,5 M hòmens. 5 E lo príncep de la host
1Par 2,14
segon Amodab, lo terç Semtà, 14 e
1Par 4,10
Senyor, me benaeys e crex lo meu
1Par 21,12
percusient de nostre Senyor en lo
1Par 6,54
los fills de Aaron en los lurs
1Par 1,10
aquest comensà a esser hom fort en
1Par 1,19
e·n aquest temps fon pertida la
1Par 1,43
són los reys qui regnaren en la
1Par 1,45
e regnà aprés per ell Cussim, de
1Par 2,22
e aquest hach XXIII ciutats en le
1Par 4,40
trobaren pastura grassa e bona e la
1Par 5,9
lo lur bestiar los cresqué en la
1Par 5,11
fills de Gaad en contra ells en le
1Par 5,23
mig trip de Manassès habità en la
1Par 5,25
de lurs pares dels pobles de la
1Par 7,21
-los hòmens de Gad, nats de la
1Par 10,4
le punta en son pits e lo pom en
1Par 10,9
tremateren-lo ab ses armas en lur
1Par 10,9
lur terra e sercaren-ne tota lur
1Par 16,14
Senyor e nostro Déu, per tota la
1Par 16,18 tostemps, 18 dient: “A tu donaré la
1Par 16,23 23 «Cantats a nostre Senyor tota le
1Par 16,30 comoguda devant la sua faç tota la
1Par 16,31
-se los cels e sbalaesque’s la
1Par 16,33 Senyor, cor és vengut per jutyar la
1Par 17,5
dia ensà que yo fiu puyar Ysrael de
1Par 17,21 d’Israel? No ha nenguna gent en la
1Par 19,2
los misatgers de David en la
1Par 19,3
e per ensercar e per regirar le
1Par 20,1
de la host e anà e destroví tota la
1Par 21,12
nostre Senyor per mortaldat de la
1Par 21,16
de nostra Senyor estant entre la
1Par 21,16
vestits de cilicis e de sachs en
1Par 21,21
e viu David la sua faç devers
1Par 22,2
ajustàs tots los palagrins de la
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terç no poch venir. 22 E Banayà, fill de
terç vasal. 25E ell era dels XXX pus
terç no hy vench, e mès-lo David sobra
terç 10 e Masmanà lo quart e Geremies lo
terç, e Samarimot lo quart, e Johel lo
terç, e Jahaman, lo quart. 20 E los fills
terç, e Jamean, lo quart, e Uziel [*]. 24
terç, Janiel lo quart, 3 Elom lo V è,
terç, e Sachar lo quart, e Natanael lo V
terç, e Zacaries lo quart; tots los fills
terç mes era Baraÿas, fill de Johadà, lo
Terç pròlech Prol Si le esplació dels LXX
terça a Carim, e la quarta a Sehorim, 9 e
terça sort a Jatur e a sos fills e a sos
tercer fon Abalon, fill de Maachà, qui fon
tercera del terç mes era Baraÿas, fill de
Tergatan lo quart, e Raday lo sinquè, 15 e
terma, e és la tua mà ab mi, e faràs
termanat de Israel. Ara, donques, digues
térmens, ço és a saber, de Chaat, e caygué
terra de Agipta. 11 E d’ell isqueren los
terra; e lo nom de son germà fon Jacam. 20
terra de Edom abans que regnàs rey en
terra de Temman. 46 E morí Cussum, e regnà
terra de Galaad. 23 E prengueren-le
terra era abundada e ampla e posada en
terra de Galaad. 10 En lo temps de Saüll
terra de Basan entrò a le Saltè 12 e Ezà.
terra de Bessan entrò a Baaltimon e Sanit
terra, los quals havia destrovits Déus
terra, cor devallaren a pendra lur
terra, e lexà’s caure sobre ella. 5 E com
terra e sercaren-ne tota lur terra
terra entorn per fer novelles a lurs
terra són los seus juýs. 15 Remenbreu’s
terra de Canahan, part de la vostra
terra, recomptats de dia en dia la sua
terra, e †comogam† lo món qui no·s mou.
terra e diguen [*] les gents que nostre
terra.» 34 «Confessats a nostre Senyor,
terra de Egipta entrò al die de vuy; són
terra que Déu hi sia anat per rembra lo
terra dels fills d’Amon, a Anum per
terra tua. 4 E pres Anum los missatgers de
terra dels fills d’Amon. E asetyà Rabà, e
terra per l’àngel percusient de nostre
terra e lo cel ab son coltell tret en se
terra sobra la faç. 17 E dix David a
terra. 22 E dix David a Aruau: –Dóne’m lo
terra d’Israel, qui focen picapedrés, qui
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1Par 22,18
la vostra mà los habitadors de la
1Par 28,8
Déu, per ço que haratets la bona
1Par 29,11
Cor tot ço qui és en lo cel e en la
1Par 29,15
de ombra són nostros dies en la
1Par 11,11
de Aquivion, aquest era cap dels
1Par 13,2
qui són romasos per totes les
1Par 14,17 17 E axí la fama de David per totes
1Par 22,5
e en l’orda de Déu en totes les
1Par 29,30
Ysrael e sobra tots los regnes e
1Par 16,25
nostre Senyor, e molt loat, e molt
1Par 6,32
le tende del tabernaccla del
1Par 9,21
de la porta del tabernaccla del
1Par 15,28
E tot Ysrael aportava l’archa del
1Par 16,17 ab Jacob en custuma, en Ysrael en
1Par 16,37
ell lexà d’aquí avant l’archa del
1Par 23,32
lo ofici del tabernaccla del
1Par 28,18
com s’estenien sobra l’archa del
Par Prol,Inc
qui és esplenació del Vell
1Par Prol,60
[*], fahador de l’un e de l’altre
1Par Prol,65 és escrit [*] que lo Salvador donà
1Par 29,19
los teus manaments e los teus
1Par 17,17 17 E encara açò és estat poch en lo
1Par 17,21
orelles. 21 E qui és aytal com lo
1Par 17,21
axí com tu ést anat per rembra lo
1Par 17,21
per rembra lo teu, e per metra lo
1Par 17,21
en tamor, per gitar gent devant lo
1Par 17,22
22 E d’aquí avant prenguist lo
1Par 17,22
teu poble d’Israel per asser poble
1Par 17,23 la paraula que has parlada sobra lo
1Par 17,24
dit. 24 E sia cregut e crescut lo
1Par 17,24
ton serf, sia endressada en lo
1Par 21,24
yo no vull res prestar de ço del
1Par 21,27 nostro Senyor a l’àngel: –Torna lo
1Par 28,21
tots los prínceps e tot lo poble al
1Par 29,11
de tu, Senyor Déu, és, e és lo
1Par 29,12
12 E la riquesa e la honor és en lo
1Par 29,16
de la tua santadat, de la tua mà,
1Par 29,17
totes aquestes coses. E ara lo
1Par 29,18
són les cogitacions del cor del
1Par 17,10
d’Israel. E humiliaré tots los
1Par 17,11
complits tos dies per anar als
1Par 29,17
lo coratge dels dreturés e dels
1Par 29,19
[*]. 19 [*] sencer de gordar los
1Par 29,19 de gordar los teus manaments e los
1Par 7,25
e Ràsep e Talaha foren d’equell, e
1Par 6,41
fill de Malatxies, 41 fill de
1Par 24,6
6 E escriví-los Samaÿas, fill de
1Par 3,20
Salumir, lur germane, 20 e Asubà e
1Par 8,35 de Michà foren Maribaal e Mèleych e
1Par 7,2
de lurs pares e aquells isqueren de
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terra devant nostra Senyor e devant lo seu
terra e la façats haratar a vostres fills
terra, de tu, Senyor Déu, és, e és lo teu
terra sens esparansa. 16 Senyor, nostro
terratinents; ell gitava son dret sobra
terres de Israel, e ab ells sien tots los
terres, e nostre Senyor donà la sua por
terres, per la qual cosa yo lo hy
terres. Expl Ací és acabat lo Primer libra
terribla sobra tots los déus 26 de les [*]
testament [*] entrò que Salamó bastí le
testament. 22 Tots eren triats a porters,
testament de nostre Senyor ab jubilació,
testament de tostemps, 18 dient: “A tu
testament de nostre Senyor, e lexà aquella
testament [*] e l’ofici dels fills de
testament de nostre Senyor. 19 Tot ço li
Testament. Prol E és tal e ten gran que
Testament, diu en lo Avengeli segons sent
testimoni [*]. En aquell loch [*] escrit
testimonis e las tues custumes, de ferteu esguordament: has parlat sobra le casa
teu poble d’Israel? No ha nenguna gent en
teu, e per metra lo teu nom en nobleses e
teu nom en nobleses e en tamor, per gitar
teu poble que has rasamut de Agipta. 22 E
teu poble d’Israel per asser poble teu
teu enpertostemps. E tu [*]. 23 Senyor, la
teu serf e sobra lo seu alberch [*]
teu nom enpertostemps dient: “Nostro
teu esguordament. 25 Cor tu, Déu meu, has
teu a nostra Senyor e que·ls holocausts
teu coltell en son foura. 28 E com viu
teu comandament. 29,Tit Capítol XXVIIII 1
teu regna, e tu ést aquell qui axalces tot
teu esguordament, e tu, Senyor, regnas e
teu és tot. 17 E yo sé, Déu meu, que tu
teu pobla, qui ací és, [*] ha vodat ab
teu pobla; donchs tu, Senyor, endressa lur
teus anamichs, e encara que·t denunciu
teus pares, yo faré levar le tua sament
teus alets. Yo amb la humilitat del meu
teus manaments e los teus testimonis e las
teus testimonis e las tues custumes, de
Thaha d’aquell, 26 e Leadan d’equell [*]
Thamay, fill de Fare, fill Adies, 42 fill
Thanael, escrivà del trip de Leví, devant
Thel e Barayies e Azaries e Rihasà e
Thoharoas e Achès. 36 E Achès engendrà [*]
Tholà, e eren vasals de host en lo temps
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1Par 6,37
fill de Sir, fill de Asib, fill de
1Par 6,34
de Joratam, fill de Liel, fill de
1Par 6,11
engendrà Amaties, e Amaties a
1Par 6,12
Amaties, e Amaties a Tibud, 12 e
1Par 5,6
e Bàal 6 e Baerà, aquell qui cativà
1Par 4,20 de Simmer, Amnon, Ermà e Benanan e
1Par 21,16
cel ab son coltell tret en se mà,
1Par Prol,82
grech, e no·n deuria esser
1Par 1,5
Naday e Janan e Tubal e Musse e
1Par 2,55
los habitadors de Jabés e de
1Par 2,48
nom Micalí, infentà a ell Zàbet e
1Par 8,40
de Hulam hòmens forts de batalla
1Par 4,16
fills de Jalahe foren Apas, Sipà e
1Par 22,4
fusts de sedra sens nombra, cor los
1Par 9,17
17 E los portés eren Salum e
Par Prol,8
axí mateix se determenen e hi són
1Par 7,1
VII 1 E los fills de Isacar foren
1Par 7,2
e són quatre. 2 E los fills de
1Par 11,23
taler. E devellà ab ell una verga,
1Par 18,4
Jordà e·n lo flum de Eufrates. 4 E
1Par 10,9
de Gelboe. 9 E despullaren-los e
1Par 10,4
4 E dix Saül a son escuder: –Trau
1Par 11,2
Ysrael devant ell. E nostre Senyor,
1Par 12,18
car nostre Senyor te ajuda,
1Par 17,2
a David: –Fes tot ço que has en
1Par 17,17
has parlat sobra le casa de
1Par 17,18 dirà David? Què anadiràs a David,
1Par 17,18 honor? Tu, Senyor Déu meu, conexs
1Par 17,24
d’Israel”, e la casa de David,
1Par 17,25 Déu meu, has revalat a la orella de
1Par 17,26
Déu, tu ést Déu, qui parlest sobra
1Par 17,27 ést e has volguda banayr la casa de
1Par 19,3
face amistança de conortar-ta de
1Par 21,8
cosa. Pas ara la fallonia de
1Par 22,11
e bastiràs la casa de nostre Senyor
1Par 22,12
que guarts le lig de nostre Senyor
1Par 28,6
Ysrael. 6 E Déu dix a mi: “Salamó,
1Par 28,9
9 E tu, Salamó reguonex lo Déu de
1Par 28,9
de ton pare e servex aquell de tot
1Par 16,22
e corregí per los reys: 22 “No
1Par 2,43
pare de Hebron. 43 [*] foren
1Par 21,30
ell per raquerir Déu, cor era
1Par 21,27
27 E dix nostro Senyor a l’àngel:
1Par 7,23
germans per conhortar-lo. 23 E
1Par 19,15
-se’n en la ciutat, e Joab se’n
1Par 20,3
dels fills d’Amon. E despuxes
1Par 12,19
caps dels filisteus lo’n feren
1Par 12,23
a David en Hebron, per fer
1Par Prol,68 l’esgleya ho té en dupte. Donchs
1Par 11,32 de Bengemín, e Benayà. 32 [*] dels
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Thora, 38 [*] fill de Caad, fill de Leví,
Thoya, 35 fill de Sub, fill Estanè, fill
Tibud, 12 e Tibud a Sadoch, e Ssadoch
Tibud a Sadoch, e Ssadoch engendrà a
Tilgatpelièzet, rey dels assirienchs, e
Tilon. E los fills de [*] Iscoat e
tinent devers Jerusalem. E caygué Daviu e
tingut per lur anamich com yo ho esprova
Tiram. 6 E los fills de Gómer foren Samon
Tiraniu [*] e de Sumatiu. Aquests són los
Tiranó, 49 lo qual engendrà Sàaf, pare de
tirant bé d’arcs e multiplicaren en
Tirià e Assarrael. 17 E los fills de
tirienchs e sidonienchs havían aportada a
Tob e Talmon e Achiman e lurs germans. E
tochades. Adonchs lo Paralipemèneon és dit
Tolà e Jonà e Jassip e Simeron, e són
Tolà foren Huzí e Rafay e Jariel e Jahamay
tolch-li le sua lança matexa [*], e
tolch-li David CCC carretas e VII M ª
tolgueren lo cap a Saül e tremateren-lo
ton coltell o te spaze e trespace’n lo
ton Déu, te dix: “Tu seràs pastor del meu
ton Déu. E David rabé-los e mès-los al
ton cor, car nostra Senyor és ab tu. 3 E
ton serf de luyn e has-ma fet esperador
ton serf, més de honor? Tu, Senyor Déu
ton serf. 19 [*] com a tu és vengut a
ton serf, sia endressada en lo teu
ton serf da bastir-li casa, per açò,
ton serf aquest bé, 27 cor tu ést e has
ton serf, e que sia tostemps devant tu,
ton pare e diu que·t tramet aconortadors?
ton servent, car molt he follayat. 9 E
ton Déu, axí com ha perlat per tu nostre
ton Déu. 13 E adonchs seràs abundant si
ton fill, bastirà a mi casa e mes
ton pare e servex aquell de tot ton cor e
ton cor e de tota ta ànima
toquets los meus untats ne ab los meus
Tora e Capúeha e Rèquim e Sèman. 44 E
torbat per lo coltell de l’àngell de Déu.
–Torna lo teu coltell en son foura. 28 E
tornà ab se muller, e consabé [*], e mèstornà a le ciutat de Jerusalem. 16 E vahé
tornà-ce’n David ab tot son poble en
tornar dient: –Ab los nostros caps vendrà
tornar lo regna de Saül a ell, segons le
tornem als jueus, on nostro Senyor parlà e
torrents de Gaas, e Ayel arabita e Esmanot
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1Par 12,17
ne liurar-lo a sos anamichs, sens
1Par 11,1
dient a Daviu: –Vet que nós som
1Par 12,18
pau, pau sia ab tu e pau sia ab
1Par 17,11
11 E serà com seran complits
1Par 17,11
le tua sament aprés tu, qui serà de
1Par 21,12
o tres mesos que·t perseguéscan
1Par 15,2
la arqua e que la servicen per
1Par 16,15 són los seus juýs. 15 Remenbreu’s
1Par 16,17 custuma, en Ysrael en testament de
1Par 16,41
e per loar a nostra Senyor, car
1Par 17,27
la casa de ton serf, e que sia
1Par 23,25 seu pobla e posarà en Jerusalem per
1Par 28,9
e si ell lexas, lexar-t’ha per
1Par 29,10
Déu d’Israel, nostro [*] en
1Par 29,20
David a tota la gent: –Beneÿt sia
1Par Prol,25 doctor, lo qual hi treballà molt, e
1Par 4,10
E féu-li venir Déu açò que demanà
1Par 7,7
hòmens forts de guerra, e foren ab
1Par 7,40
de batalla, cap dels prínceps, ab
1Par 9,1
caps. 9,Tit Capítol VIIII º 1 E
1Par 10,6
6 E morí Saül e tres fills seus e
1Par 10,11 oÿren los hòmens de Jabés-de-Galaat
1Par 11,1
11,Tit Capítol XI 1E ajustaren-se
1Par 11,4 per mà de Samuel. 4 E anà Daviu ab
1Par 11,8
8 E bestí le ciutat de Daviu
1Par 11,10
esforsaven ab ell en son regna an
1Par 12,38 Hebron per fer regnar David sobra
1Par 13,5
aquesta cosa. 5 E ajustà David
1Par 13,6
de Cariaciarim. 6 E puyà David e
1Par 13,8 qui manaren le vadella. 8 E David e
1Par 13,14
Senyor la casa de Obedebedom, e
1Par 15,28
qui portava [*] blancha. 28 E
1Par 16,32
mar [*], alegran-se los camps, e
1Par 16,36 setgles enpertostemps.”» E digueren
1Par 17,2
2 E dix Anathan a David: –Fes
1Par 17,20
a tu, ne és altra Déu sinó tu,
1Par 18,6 salvà nostre Senyor Déu a David en
1Par 18,13 salvà nostre Senyor Déu a David en
1Par 18,14
tot loch on anà. 14 E regnà sobra
1Par 18,14
tot Ysrael, e féu juý e justícia a
1Par 19,1
rey. 19,Tit Capítol XVIIII 1 Aprés
1Par 19,17 açò fou denunciat a David, e ajustà
1Par 20,1
los reys ixen a host, Joab ajustà
1Par 20,3
E despuxes tornà-ce’n David ab
1Par 21,4
Joab fort, e axí Joab e anà comptar
1Par 21,23
arades per lenya [*] al sacrifici;
1Par 22,9
haurà nom. Pau e repòs donaré a
1Par 22,18
-vos de tots vostres anamichs
1Par 23,29
crespells, e de tota mesura e de
1Par 26,28
per esforsar la casa de Déu. 28 E

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

tort que ell no·ls tenia: –E per qualque
tos ossos e te carn matexa, 2 [*] e encare
tos valadós, car nostre Senyor te ajuda,
tos dies per anar als teus pares, yo faré
tos fills, e endresaré lur regna. 12 [*]
tos anamichs a glay o tres dies lo glay de
tostemps. 3 E féu ajustar David tota la
tostemps en lo segle [*] e açò que ha
tostemps, 18 dient: “A tu donaré la terra
tostemps és la sua glòria. 42 E Haman e
tostemps devant tu, cor tu, Senyor Déu
tostemps 26 E no [*] als levites al
tostemps. 10 Vet que are nostre Senyor t’
tostemps e enpertostemps. 11 A tu, Senyor,
tostemps lo nom de nostre Senyor Déu. E
tot lo segle combat entre si ab aquestes
tot. 11 E Calup, germà de Suà, qui li
tot lur perentat XXII M ª e XXIIII. 8 E
tot lur linatge de host e batalla. E eren
tot Israel fon entre si aperentat axí com
tot son alberch ensemps foren morts. 7 E,
tot ço que havien fet los filisteus a
tot lo poble d’Israel en Hebron, dient a
tot Ysrael en Jerusalem, ço és, Gebús, cor
tot entorn ço qui era pla, e Joab mantench
tot Ysrael per fer-lo regnar, axí com
tot Ysrael. Encare tots aquells qui eren
tot lo poble d’Israel, de Sicoch [*]
tot Ysrael de Beleat a Cariaciharim, qui
tot Ysrael juguaven devant nostre Senyor
tot ço que hy havia. 14,Tit Capítol XIIII
tot Ysrael aportava l’archa del testament
tot ço qu·hi és. 33 Adonchs cantaran los
tot lo poble «Amén, amén, e laor a nostre
tot ço que has en ton cor, car nostra
tot axí com havem oït en les nostres
tot loch on anà. 7 E pres les vergues d’
tot loch on anà. 14 E regnà sobra tot
tot Ysrael, e féu juý e justícia a tot son
tot son pobla. 15 E Johà, fill de Siruià,
tot açò, morí Naàs, rey dels fills de
tot Ysrael e passà Jordà, e vench a ells,
tot lo poder de la host e anà e destroví
tot son poble en Jerusalem. 4 E aytantost
tot Ysrael, e vench en Jerusalem, 5 e donà
tot t’ho daré. 24 E dix lo rey David a
tot Ysrael en sos dies. 10 Ell bastirà
tot entorn, e donarà en la vostra mà los
tot canagement, 30 e de astar cascun matí
tot açò que santificà Samuel profeta e
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1Par 26,28
de Ner, e Joal, fill de Siruià,
1Par 28,8
fa huy.” 8 »E ara, en presència de
1Par 28,9
Déu de ton pare e servex aquell de
1Par 28,12 casa del cubertís. 12 E la forma de
1Par 28,12
e de totes les cubertas e cambres
1Par 28,21
dels preveres e dels levitans, a
1Par 28,21
e encare has tots los prínceps e
1Par 29,2
de nostre Senyor Déu és. 2 E yo ab
1Par 29,3
donaré a la casa del meu Déu, part
1Par 29,11 laor e lo venciment e la honor. Cor
1Par 29,11
regna, e tu ést aquell qui axalces
1Par 29,14
força de vodar axí? Cor de tu és
1Par 29,16
tua santadat, de la tua mà, teu és
1Par 29,19
e las tues custumes, de fer-ho
1Par 29,21
lur abauratge, e sacrificis molt a
1Par 29,23
benanansa, e obaý e banaý a ell
1Par 29,25
levà en alt Salamó a vista de
1Par 29,26
E David, fill de Jessè, regnà sobra
1Par 11,6
«ciutat de Daviu». 6 E dix:
1Par 11,24
matexa [*], e aucís-lo [*]. 24
1Par 22,3
dels portals e de les frontices.
1Par 28,19 del testament de nostre Senyor. 19
1Par 28,19 part de nostre Senyor. E dix David:
1Par 5,10
habitaren en lurs tabernacles sobra
1Par 6,49
e en sobra l’altar del perfum en
1Par 10,7
que mort era Saül e sos fills e que
1Par 10,9
armas en lur terra e sercaren-ne
1Par 13,2
los grans senyors, 2 e dix David a
1Par 13,4
en lo temps de Saül. 4 E dix
1Par 15,3
per tostemps. 3 E féu ajustar David
1Par 16,14 és nostre Senyor e nostro Déu, per
1Par 16,23
23 «Cantats a nostre Senyor
1Par 16,30 30 Sia comoguda devant la sua faç
1Par 17,15
15 Totes aquestes paraules e
1Par 18,9 que David havia farida e consumada
1Par 18,15
E Johà, fill de Siruià, era sobra
1Par 19,8
David ho sabé, tremès-hi Joab ab
1Par 20,1
poder de la host e anà e destroví
1Par 23,28
[*] e sobra lo mundament de
1Par 23,29
alizes, e dels crespells, e de
1Par 26,30
ultra Jordà, devers ponent, a
1Par 28,8
en presència de tot Ysrael e de
1Par 28,9
e servex aquell de tot ton cor e de
1Par 28,9
coratges enserca nostre Senyor e
1Par 28,13
de la casa de nostra Senyor e de
1Par 28,19
«Tot açò m’és estat fet a saber ab
1Par 28,20 ·t lexarà entrò que hages complida
1Par 28,21
a tot l’ofici de la casa. E [*] en
1Par 29,1
1 E adonchs lo rey David dix a
1Par 29,5
5 [*] e aquellas d’argent per fer
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tot açò qui era santificat era en le mà de
tot Ysrael e de tota la congregació de
tot ton cor e de tota ta ànima
tot ço qui era en sperit ab ell del palau
tot entorn dels tresors de [*] nostre
tot l’ofici de la casa. E [*] en tota l’
tot lo poble al teu comandament. 29,Tit
tot lo meu poder he aparellat a la casa de
tot açò qui és aparellat a la casa del
tot ço qui és en lo cel e en la terra, de
tot príncep. 12 E la riquesa e la honor és
tot e de la tua mà havem donat. 15 Cor
tot. 17 E yo sé, Déu meu, que tu tries lo
tot e de bastir lo palau que he endressat.
tot Israel. 22 E menyaren e bagueren
tot Ysrael. 24 E tots los prínceps e
tot Ysrael e donà sobra ell honor de regna
tot Ysrael 27 [*] XXXX anys: [*]. 28 E
–Tot hom qui ferrà lo gebuzeu primerament
Tot açò féu Benayà, fill de Joyadà; ell
Tot açò féu aparallar Daviu, e aparellà
Tot ço li donà per escrit de part de
«Tot açò m’és estat fet a saber ab tota
tota la pertida del sol ixent de Galaad.
tota le obra del sant dels sants del
tota le host qui era ab ell era en fuyta,
tota lur terra entorn per fer novelles a
tota la universitat de Ysrael: –Si a
tota la universitat: –Façam-ho axí com
tota la universitat de Israel en Jerusalem
tota la terra són los seus juýs. 15
tota le terra, recomptats de dia en dia la
tota la terra, e †comogam† lo món qui no
tota aquesta visió que Déu dix a Nathan,
tota la host de Adorròer, rey de Sabaà; 10
tota la host. E Josafat, fill de Eliüd,
tota le sua host. 9 E axiren-hi los
tota la terra dels fills d’Amon. E asetyà
tota la sagrestia en la obra del servey de
tota mesura e de tot canagement, 30 e de
tota obra de nostre Senyor e a servey del
tota la congregació de nostre Senyor e·n
tota ta ànima volenterosament, cor tots
tota consiència en totes cogitacions
tota la vaxella de la casa de nostre
tota la forma de les obres.» 20 E dix
tota la obra del servey de Déu. 21 E vet
tota l’obra molt hom sert e savi per fer
tota la univercitat: –Salamó, mon fill, és
tota obra per mà de mestres. Donchs, qual
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1Par 29,10
1Par 29,16
1Par 29,20
1Par 29,20
1Par 6,60
1Par 2,23
1Par 4,33
1Par 9,28
1Par 12,15
1Par 13,2
1Par 14,17
1Par 14,17
1Par 16,9
1Par 18,4
1Par 18,11
1Par 20,3
1Par 22,5
1Par 26,32
1Par 28,9
1Par 28,12
1Par 28,21
1Par 29,17
1Par 17,15
1Par 16,3
1Par 1,23
1Par 4,27
1Par 4,33
1Par 5,2
1Par 5,16
1Par 5,20
1Par 6,48
1Par 7,5
1Par 7,5
1Par 7,8
1Par 7,11
1Par 7,11
1Par 8,40
1Par 9,2
1Par 9,3
1Par 9,9
1Par 9,32
1Par 9,33
1Par 10,7
1Par 10,12
1Par 11,3
1Par 12,22
1Par 12,32
1Par 12,38
1Par 13,1
1Par 13,2

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

David benahí nostre Senyor devant
esparansa. 16 Senyor, nostro Déu,
endressat. 20 E adonchs dix David a
de nostre Senyor Déu. E banahíran
Sabaà e Alàmet [*] e sos deports.
e ses viletes, e foren LX ciutats;
e Roquen e Essam, V viletes, 33 e
e obrien e tanquaven. 28 E tanien
Jordà en lo primer mes e era ple de
nostros germans qui són romasos per
17 E axí la fama de David per
e nostre Senyor donà la sua por per
e salmayats e alegrats-vos per
e XX M ª pahons, e cremà David
l’argent e ab l’aur que portà de
e en Magerot. E axí ho féu de
en nom e en l’orda de Déu en
e sobra lo trip mig de Manassè, en
nostre Senyor e tota consiència en
de la casa de nostre Senyor e de
obra molt hom sert e savi per fer
la humilitat del meu cor he vodades
endressada perdurablament.’ ” 15
ell banaý lo poble [*] 3 e partí a
[*] 23 e Efir e Evilà e Jabab. E
germans no hagueren molts infants e
Bàal, açò és, lur habitació, que a
soberch a sos germans e senyor de
e en Bessan e en ses viles e en
batalla als agaritans [*]. 20 [*] e
lurs germans levitans eren ordonats
e molts infants. 5 E los germans de
de guerra, e eren LXXXVII M ª entre
e Gemiot e Abrà e Anachó e Lamor:
Canaana e Saran e Arsís e Ysera: 11
fills de Jadiel, qui eren caps de
en infants e hagueren néts e foren
e lurs levitans e lurs donats
e de Manassè, e cativaren-los
segons lurs generacions. Éran per
ordonats los pans per aparellar
tots los disaptes. 33 Aquests éran
ensemps foren morts. 7 E, com veren
filisteus a Saül, 12 e levaren-se
tu·n seràs senyor.” 3 E vengueren
E ajudaren [*] sobra la host. 22 E
de lur trip caps dels CC, e ab ells
David sobra tot Ysrael. Encare
dels milenàs e dels sentanàs e ab
terres de Israel, e ab ells sien
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tota la multitud e dix: –Beneÿt sies tu,
tota aquesta multitud qui han endressat
tota la gent: –Beneÿt sia tostemps lo nom
tota la univercitat nostre Senyor, Déu de
Totas lurs ciutats foren XII de lur
totes aquestes eren del fill de Machir,
totes les viletes qui són entorn aquestas
totes les eynes [*], e per comta ho rabien
totes parts, e féran fogir los amicarans a
totes les terres de Israel, e ab ells sien
totes terres, e nostre Senyor donà la sua
totes les gents. 15,Tit Capítol XV 1 E
totes les sues maravellas. 10 E loats lo
totes les carretas, sinó C. 5 E vench Aram
totes les gents de Edom e de Moab [*] e
totes les altres ciutats dels fills d’
totes les terres, per la qual cosa yo lo
totes coses de nostre Senyor e·n la casa
totes cogitacions entén. E si ell serchas,
totes les cubertas e cambres tot entorn
totes aquestes coses, e encare has tots
totes aquestes coses. E ara lo teu pobla,
Totes aquestes paraules e tota aquesta
tothom de Ysrael, de l’hom entrò a le
tots aquests foren fills de Jabal. 24 E
tots los linatges no cresqueren tant com
tots se pertenyia. 34 E Massobat [*] e
tots, mas la primera genitura anomenada a
tots los deports de Seron desobra lurs
tots aquells qui eren ab ells, cor a Déu
tots al servey del tabernaccla de la casa
tots los linatges de Ysachar eren hòmens
tots los parentats. 6 E los fills de
tots aquests foren de Bèquer. 9 E lur
tots aquests foren fills de Jadiel, qui
tots hòmens de guerra, e foren XVII M ª e
tots C L. Aquests isqueren dels fills de
tots los cativaren. 3 En Jerusalem
tots. 4 E fforen e Hoyí, fill de Amiüd,
tots DCCCC LVI. Tots aquests hòmens foren
tots los disaptes. 33 Aquests éran tots
tots los cantors [*] dels levitans, qui
tots los hòmens d’Israel qui eren en lo
tots los hòmens de l’host e anaren allà,
tots los vells de Israel en Hebron al rey.
tots dies venien hòmens a David per ajudar
tots lurs germans. 33 E de Zabulon ixents
tots aquells qui eren romasos de Ysrael
tots los grans senyors, 2 e dix David a
tots los sacerdots e tots los levitans,
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1Par 13,2
e ab ells sien tots los sacerdots e
1Par 14,8
rey sobra Ysrael, ajustaren-se
1Par 15,18
e Obededom e Johel. Aquests
1Par 15,27
abrigat ab un mantell de porpra, e
1Par 16,6
e Jasiel, capellans ab trompes,
1Par 16,24
a les gents le sua glòria, e a
1Par 16,25
e molt loat, e molt terribla sobra
1Par 17,6
com he anat ab Ysrael comaní a
1Par 17,10 lo meu poble d’Israel. E humiliaré
1Par 17,17
luyn e has-ma fet esperador sobra
1Par 19,10
li era davant e darrera, e alegí de
1Par 21,3
aytals C tants. O, senyor rey,
1Par 21,5
David lo nonbra del pobla. E foren
1Par 22,2
2 E manà David que hom ajustàs
1Par 22,9
hom de repòs e reposar-l’he de
1Par 22,17
Senyor ab tu. 17 E manà David a
1Par 22,18
Senyor és ab vós, reposats-vos de
1Par 23,2
son fill, sobra Ysrael, 2 e ajustà
1Par 23,3
e los levites. 3 E foren comtats
1Par 23,9
[*], ço és, Salamur e Aziel e Aran;
1Par 23,31 orar [*] nostre Senyor Déu, 31 e de
1Par 26,8
8 [*] e lurs fills e lurs germans
1Par 26,11
lo terç, e Zacaries lo quart;
1Par 27,3
dels fills de Fares, qui era cap de
1Par 28,1
Capítol XXVIII 1 E ajustà David
1Par 28,1
rey e sos fills ab sos escuders e
1Par 28,5
rey e regnar sobra Ysrael. 5 E de
1Par 28,8
reguordets e que fasats e requirats
1Par 28,9
tota ta ànima volenterosament, cor
1Par 28,13
dels capellans e levitans e de
1Par 28,21
totes aquestes coses, e encare has
1Par 29,12
[*] és de esforsar e da axalzar a
1Par 29,24 obaý e banaý a ell tot Ysrael. 24 E
1Par 29,24
los prínceps e vasals, e encara
1Par 29,30
sobra ell e sobra Ysrael e sobra
1Par 1,33 E Jaczan, foren Saba e Dedà. 33 [*]
1Par 2,33
de Johenathan foren Pàlet e Samzà.
1Par 3,9
e Jafia 8 e Elizamà e Eludà [*]. 9
1Par 5,17
de Seron desobra lurs axides. 17
1Par 7,40
foren Araà e Amniel e Raciès. 40
1Par 8,38 Ismael e Ysaries e Abadies e Amon.
1Par 9,9
Éran per tots DCCCC LVI.
1Par 9,22
del tabernaccla del testament. 22
1Par 12,14 Gemies [*] e Mecanà lo VIIII è. 14
1Par 12,15
senyor de C e lo mayor de M ª. 15
1Par 12,38 batalla, hòmens bons C XX M ª. 38
1Par 15,20 e Gumí e Aliab e Mazia e Banaÿas.
1Par 25,5
e Malon e Hatir e Massot. 5
1Par 25,6
a Aman XIIII fills e tres filles. 6
1Par 27,31
les ovelles era Jahas lo geteu.
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tots los levitans, qui són en las ciutats
tots e raquariren David a batalla e, com
tots eren porters. 19 E los cantors eren
tots los levítichs, qui aportaven la
tots aquests sonaven contínuament devant
tots los pobles les sues maravellas, 25
tots los déus 26 de les [*] ídoles, e
tots los jutges de Ysrael que
tots los teus anamichs, e encara que·t
tots los hòmens, Senyor Déu. 18 Què dirà
tots los jóvens de Ysrael aparellats en
tots som serfs de nostre Senyor, per què
tots los hòmens de Ysrael dafanents d’
tots los palagrins de la terra d’Israel,
tots sos anamichs entorn d’ell, cor
tots los prínceps de Ysrael de ajudar a
tots vostres anamichs tot entorn, e donarà
tots los prínceps de Ysrael e los
tots los levites hom de XXX anys ensús, e
tots aquests eren caps patrons de Ladan.
tots los holocausts de nostre Senyor, los
tots foren hòmens de host ab poder de
tots los fills e germans de Cussí eren
tots los prínceps [*] del mes primer. 4 E
tots los prínceps de la host e los duchs
tots los vasalls de la host de Jerusalem.
tots mos fills, que molts me n’ha donats,
tots los manaments de vostro Senyor Déu,
tots los coratges enserca nostre Senyor e
tots los serveys de la casa de nostra
tots los prínceps e tot lo poble al teu
tots. 13 Ara, Senyor Déu nostre, nos
tots los prínceps e vasals, e encara tots
tots los fills del rey David [*] a Salamó.
tots los regnes e terres. Expl Ací és
Tots aquests isqueren de Caturà, concupina
Tots aquests devallaren de Jarechmael. 34
Tots són fills de Daviu e són VIIII, menys
Tots se apertaren en temps de Johatan, rey
Tots aquests foren fills de Acer, caps de
Tots aquests foren fills de Azaell. 39 E
Tots aquests hòmens foren caps de linatges
Tots eren triats a porters, e éran CC XII
Tots aquests són fills de Gad, caps de la
Tots pessaren Jordà en lo primer mes e era
Tots aquests eren hòmens d’armes e de
Tots aquests sonaren tabals [*]. 21 E
Tots aquests foren fills de Aman, profeta
Tots aquests per mà de lur pare, Asaf e
Tots aquests eren prínceps sobra los fets
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1Par 9,23
les portes de la casa de Déu e del
1Par 5,18
hòmens portans escuts e lances e
1Par 12,2
vasals valadors de geritans, 2 e
1Par 19,16 de Jerusalem. 16 E vahé açò Aram,
1Par 8,8 engendrà al camp de Moab, quant ne
1Par 14,1
hy havia. 14,Tit Capítol XIIII 1 E
1Par 19,2
pare en son temps me féu gràcia. E
1Par 19,6
E adonchs Anum, rey da Amon,
1Par 21,15
de Ysrael LXX M ª hòmens. 15 E
1Par 19,3
-ta de ton pare e diu que·t
1Par 21,12
què respondré en aquell qui·m
1Par Prol,32 ço qui és de mayor audàcia, en [*]
1Par Prol,27
no ten solament [*] de IIII
1Par 20,2
e fon sobra lo cap de David, e
1Par Prol,11 diversos aximplis sien trobats e la
1Par Prol,44
n·és cuydaren que [*] la mia
1Par Prol,45
novella, le qual he treta de la
1Par 1,7
E los fills de Janan foren Elizà e
Par Prol,3
ciència de les escriptures, ell se
1Par 10,4
pahor. 4 E dix Saül a son escuder:
1Par 12,17 cor ensemps, o si eren venguts per
1Par Prol,46
entiga, mayorment com lo meu
1Par Prol,25
per Oríginers doctor, lo qual hi
1Par Prol,4
dels bisbes, me rabugeries que yo
1Par Prol,20 Entihoxa loen e tenen per bons los
1Par 13,2
Senyor plau ni a vosaltres par bo,
1Par 10,9
-los e tolgueren lo cap a Saül e
1Par 14,15
le veu de la tempesta que yo los
1Par 18,10 host de Adorròer, rey de Sabaà; 10
1Par 18,10
ferit Adorròer [*]. E encara li
1Par 19,4
de la barba entrò al mentó [*], e
1Par 19,5
e denunciaren-ho a David. E David
1Par 19,8
a batalla. 8 E com David ho sabé,
1Par 9,24
llevant e a migjorn e a ponent e a
1Par 11,18 portal de Batlem? 18 E aquests tres
1Par Prol,26 segle combat entre si ab aquestes
1Par 2,3
foren Er e Honam e Salè. Aquests
1Par 3,23
e Azatxies e Adzarican, qui foren
1Par 7,6
Bele e Bèquer e Jadiel, e foren
1Par 10,6
de si matex e morí. 6 E morí Saül e
1Par 11,12
oncla lo Horayta; aquest era dels
1Par 11,15
lo poble d’Israel. 15 E devallaren
1Par 11,18
al portal de Batlem? 18 E aquests
1Par 11,19
E no le volch beura. Açò feren los
1Par 11,20
matà-na, e ell era en compte dels
1Par 12,34
Dels fills de Naptalim [*] †e ach
1Par 12,39
regnar David. 39 E stegueren aquí
1Par 13,14 casa de Obedebedom [*] 14 [*] per
1Par 21,10
qualcosa tu vulles d’aquestes
1Par 21,12
coses [*].” 11 [*] 12 –[*] “[*] o
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trabernaccla (ço és, Abdomnes e Ananies),
trahents darts, e asperts de batalla, e
trahents sagetes ab arch en le mà dreta, e
tramateren misatgers a Aram ultra Jordà, e
tramatia Huzim e Baraàs, ses mullers. 9 E
tramès Huram, rey de Assur, sos misatges a
tramès David sos misatgers a Anum per
tramès, i els fills de Amon, letres e bé M
tramès Déu l’àngel en Jerusalem, e
tramet aconortadors? Sàpies que no hy són
tramet.” 13 E David dix a Gaddi: –[*] Molt
translació dels LXX enterpatredors mescla
translacions demostrant per lo contrari
trasch moltes despulles de la ciutat. 3 E
traslació entiga e germana nostra sia
traslació sia treta e bestida novella, le
traslació entiga, mayorment com lo meu
Trassiza e los quireus e los radauras. 8 E
trau escarn de ci matex, car per sengles
–Trau ton coltell o te spaze e trespace’n
trayr-lo ne liurar-lo a sos anamichs,
treball prova per los jueus e encare de ço
treballà molt, e tot lo segle combat entre
trelladàs segons lo sermó letí los libres
trellats de Lucià màrtir, e les migenseres
trematam e enviem per nostros germans qui
tremateren-lo ab ses armas en lur terra
trematré al camp de Betaÿm, adonchs axiràs
tremès Adoram son fill al rey David per
tremès vaxella d’aur e d’argent e d’
tremès-los-ne. 5 E anaren-se’n e
tremès los misatges que no li vinguecen
tremès-hi Joab ab tota le sua host. 9 E
tremuntana. 25 E lurs germans eren en los
trencharen le host dels filisteus e
tres varietats. E sertes Orígines no ten
tres li infentà Barsua la cananita. E [*]
tres. 24 E los fills de Johanay foren
tres. 7 E los fills de Bele foren Esbon e
tres fills seus e tot son alberch ensemps
tres vasals. 13 E ell era ab Daviu a part
tres dels XXX al camp [*] de Adulan, e la
tres trencharen le host dels filisteus e
tres vasalls. 20 Haysay, germà de Joab,
tres pus hondrats, 21 e aquells dos dels
tres al es† ab escut e lança, XXXVII M ª.
tres dies menyant e bavent, cor lurs
tres mesos, e benaý nostre Senyor la casa
tres coses [*].” 11 [*] 12 –[*] “[*] o
tres anys de fam o tres mesos que·t

358

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 21,12
12 –[*] “[*] o tres anys de fam o
1Par 21,12 perseguéscan tos anamichs a glay o
1Par 22,14
nostro Senyor C M ª quintàs d’or e
1Par 23,8
cap Johel, e Secam e Joel, qui eren
1Par 25,5
E donà Déu a Aman XIIII fills e
1Par 29,4
a la casa del santuari, 4 ço és,
1Par 29,3
en la casa de Déu, cor encara he
1Par 27,25
25 E sobra los tresors del rey era
1Par 9,26
sobra les cambres e sobra los
1Par 26,26
e sos germans eren sobra los
1Par 27,25 comtar lo rey David. 25 E sobra los
1Par 27,25
fill de Adiel, e sobra los
1Par 28,12
cubertas e cambres tot entorn dels
1Par 29,8
precioses donava aquelles als
1Par 10,4
–Trau ton coltell o te spaze e
1Par 21,16
la terra e lo cel ab son coltell
1Par Prol,44
que [*] la mia traslació sia
1Par Prol,45 treta e bestida novella, le qual he
1Par 7,40
de les cases de lurs pares, hòmens
1Par 9,22
del testament. 22 Tots eren
1Par 16,41
41 [*] Eman e Gedità e als altres
1Par 18,2
los moabites [*] donant dons per
1Par 18,6
subjugat Aram a David e donà-li
1Par 29,17 és tot. 17 E yo sé, Déu meu, que tu
1Par 5,6
dels assirienchs, e fon príncep del
1Par 5,18
los fills de Rubèn e de Gad e mig
1Par 5,23
entrò a le captivitat. 23 E lo mig
1Par 5,26
assirienchs, e aquests cativaren lo
1Par 5,26
cativaren lo trip de Rubèn e lo
1Par 5,26
Rubèn e lo trip de Gadad e lo mig
1Par 6,60
e sos deports, 58-59 [*]. 60 E del
1Par 6,61
romasos, del linatge d’equell
1Par 6,61
hagueren X ciutats en sort [*] del
1Par 6,63
de Merarí, per lur linatge del
1Par 6,65
64 [*] 65 E donaren en sort del
1Par 6,65
fills de Simeon e dels fills del
1Par 6,66
dels fills de Caat foren del
1Par 6,70
e sos deports. 70 E del mig
1Par 6,71
de Guerson hagueren de l’altre mig
1Par 6,72
e Estarod e lurs axides. 72 E del
1Par 6,74
e Aveu e lurs axides. 74 E del
1Par 6,76
e Rohob e lurs axides. 76 E del
1Par 6,78
sol yxent del Jordà, hagueren del
1Par 6,80
e Gesfat e lurs axides. 80 E del
1Par 11,42
fill de Sizà, lo robanita, cap del
1Par 12,8
fill de Geraam de Gador. 8 Del
1Par 12,19
al cap de faeltat. 19 E aquells del
1Par 12,20
e Selcay, cap dels millenars del
1Par 12,31
de casa de lur para. 31 E del mig
1Par 12,32
so que faria Ysrael, e foren de lur
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tres mesos que·t perseguéscan tos
tres dies lo glay de nostre Senyor per
tres M ª quintars d’argent e aram e
tres. 9 [*], ço és, Salamur e Aziel e
tres filles. 6 Tots aquests per mà de lur
tres mília quintars d’or de Ofir e VII
tresor de or e d’argent que donaré a la
tresorer Assuàmiel, fill de Adiel, e sobra
tresors de la casa de Déu, 27 e ixen
tresors dels santuaris que santificava
tresors del rey era tresorer Assuàmiel,
tresors de fora, en les ciutats, en las
tresors de [*] nostre Senyor e dels
tresors de la casa de Déu per mà de Atusel
trespace’n lo meu cors, cor si vanien los
tret en se mà, tinent devers Jerusalem. E
treta e bestida novella, le qual he treta
treta de la traslació entiga, mayorment
triats de batalla, cap dels prínceps, ab
triats a porters, e éran CC XII ab lurs
triats, qui eren asenyalats per lur nom, e
tribut a David. 3 E farí David Adoràsey,
tribut. E salvà nostre Senyor Déu a David
tries lo coratge dels dreturés e dels teus
trip de Rubèn. 7 E sos germans per lur
trip de Menesè, e aquests eren hòmens
trip de Manassès habità en la terra de
trip de Rubèn e lo trip de Gadad e lo mig
trip de Gadad e lo mig trip de Menessè, e
trip de Menessè, e menaren-los en Elà e
trip de Bengemín los donaren atrecí Sabaà
trip hagueren X ciutats en sort [*] del
trip de Menassè; 62 [*] hagueren XII
trip de [*] Zabulon XII ciutats e lurs
trip de Judà e dels fills de Simeon e dels
trip de Bengemín aquestes ciutats, qui són
trip de Efraÿm, 67 e donaren-lurs
trip de Menassè haguéran los de Caat qui
trip de Menessè, Gelon, en Baasan, e
trip de Ysacar hagueren Jahades e
trip de Asser haguéran Masal e Abdon [*],
trip de Nabtalim hagueren Cades, en
trip de Rubèn, Basen, al desert de Jahesa
trip de Gad hagueren Romoch, en Galaad, e
trip de Rubèn, sobra ell los XXX, 43 e
trip de Gad se apertaven ab David Amassat
trip de Menessè se aplegaren a David com
trip de Menessè. 21 E ajudaren [*] sobra
trip de Menessè foren XVIII M ª, qui foren
trip caps dels CC, e ab ells tots lurs
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1Par 12,37 Jordà, de Rubèn e de Gad e del mig
1Par 23,14
e sos fills foren aparellats en lo
1Par 24,6
fill de Thanael, escrivà del
1Par 26,32
David féu-los batlles sobra lo
1Par 26,32
sobra lo trip de Rubèn e sobre lo
1Par 26,32
e sobre lo trip de Gad e sobra lo
1Par 27,12
fon príncep Abàsar amromita, del
1Par 27,16
de Ysrael eren aquests: sobra lo
1Par 27,17 Safaries, fill de Mahachà; 17 e del
1Par 27,18
fill de Nathan, Sadoch; 18 del
1Par 27,18
fill dells germans de David; e del
1Par 27,19
Abrí, fill de Michael; 19 e del
1Par 27,19
Himaàs, fill de Abadia; e del
1Par 27,20
Geremot, fill de Zariel; 20 e del
1Par 27,20
Azaÿa, fill de Azaes; e del mig
1Par 27,21
Ydó, fill de Zacaries; e del
1Par 27,22
Jahaziel, fill de Abner; 22 e del
1Par 27,22
foren los prínceps de cascun
1Par 27,23
23 E David no féu comptar lo
1Par 27,16 aquests qui eren regidors sobra los
1Par 28,1
de la host e los duchs dels
1Par 20,2
pres la corona del cap de lur rey e
Par Prol,6
en los libres dels Reys, ací són
1Par Prol,56 coses semblants d’equestes esser
1Par 28,9
entén. E si ell serchas,
1Par 4,40
sercar pasture a lurs ovelles, 40 e
1Par 5,18
darts, e asperts de batalla, e
1Par 10,3
’s le batalla sobra Saül, e
1Par 10,8
e despullaren los morts, e
1Par 17,25
-li casa, per açò, Senyor, ha
1Par Prol,11 dels regnes, diversos aximplis sien
1Par 4,41
e lurs porxos qui foren
1Par 26,31
en l’ayn XXXX de David e foren
1Par 15,22
príncep dels levitans, asayava,
1Par 15,24
[*] e Alètzar, qui eren capallans,
1Par 13,8
e ab temborets e ab cembes e ab
1Par 15,16
himnes e ab cants e ab tabals e ab
1Par 15,24 trompaven devant l’archa de Déu ab
1Par 16,6
6 E Banaÿas e Jasiel, capellans ab
1Par 16,42 42 E Haman e Gedità havien ab ells
1Par 16,3
una pessa de pa a cascun, un
1Par Prol,3
que ells havien enterpetrat, sertes
1Par Prol,13 nostra sia corrumpuda e forsada,
1Par 4,10
cridà Jabés lo Déus de Ysrael: –Si
1Par 11,2
mentra que Saül era viu e rey,
1Par 11,2
pastor del meu poble d’Israel e
1Par 12,18 Masà, cap dels XXX, e dix: –Amb
1Par 12,18 XXX, e dix: –Amb tu, David, e amb
1Par 12,18
tu, fill de Jessè, pau, pau sia ab
1Par 13,4
la universitat: –Façam-ho axí com

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

trip de Manassè, portant armes de host e
trip de Leví. 15 E los fills de Moysès
trip de Leví, devant lo rey e davant los
trip de Rubèn e sobre lo trip de Gad e
trip de Gad e sobra lo trip mig de
trip mig de Manassè, en totes coses de
trip de Bengemín, e en sa companyia eren
trip de Rubèn era regidor e cònsol [*]
trip de Leví, Ysaÿes, fill de Camiel; fill
trip de Judà, Elizeu, fill dells germans
trip de Isachar, Abrí, fill de Michael; 19
trip de Zabulon, Himaàs, fill de Abadia; e
trip de Naptalim, Geremot, fill de Zariel;
trip de Efraÿm, Azaÿa, fill de Azaes; e
trip de Menessè [*]; 21 [*] era en Galaad,
trip de Bengemín, Jahaziel, fill de Abner;
trip de Dan, Azaries, fill de Johatan.
trip d’Israel. 23 E David no féu comptar
trip de Levý de XX anys amunt, cor nostro
trips de Ysrael eren aquests: sobra lo
trips, los primers nats de les companyes
trobà que pesava un quintar d’or e havia
trobades. E moltes castions de l’
trobades en los libres dels jueus. Sertes
trobar-l’has; e si ell lexas, lexartrobaren pastura grassa e bona e la terra
trobaren-se que éran XXXXIIII M ª DCC LX
trobaren-lo aquells qui·l passaguían,
trobaren Saül e sos fills morts, qui foren
trobat de pregar devant tu. 26 E ara,
trobats e la traslació entiga e germana
trobats destroÿren-los entrò al dia de
trobats dels hòmens d’hosts en Janner
trompava e amanave los altres, cor era
trompaven devant l’archa de Déu ab
trompes. 9 E vengueren entrò a
trompes e ab sembes per alsar gran veu per
trompes, e Obedebedom e Jayà eren
trompes, tots aquests sonaven contínuament
trompes e sembes per fer son a oir e
tros de carn e una ampolla de vi. 4 E mès
tu, [*] doctor sant dels bisbes, me
tu cuydes que sia nostra voluntat e de
tu, Senyor, me benaeys e crex lo meu
tu eras aquell que feyes entrar e axir
tu·n seràs senyor.” 3 E vengueren tots
tu, David, e amb tu, fill de Jessè, pau,
tu, fill de Jessè, pau, pau sia ab tu e
tu e pau sia ab tos valadós, car nostre
tu dius. Car molt los plagué aquesta cosa.
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1Par 14,15
a batalla, cor Déu axirà devant
1Par 16,18 testament de tostemps, 18 dient: “A
1Par 16,35
nom de la tua santadat e per loar
1Par 17,2
en ton cor, car nostra Senyor és ab
1Par 17,11
yo faré levar le tua sament aprés
1Par 17,13
en aquell qui és estat abans de
1Par 17,16 Senyor, ne qui és mon alberch, que
1Par 17,19 meu, conexs ton serf. 19 [*] com a
1Par 17,20 Senyor Déu, no és nengú semblant a
1Par 17,20 semblant a tu, ne és altra Déu sinó
1Par 17,21
per rembra lo seu poble, axí com
1Par 17,22
asser poble teu enpertostemps. E
1Par 17,25
en lo teu esguordament. 25 Cor
1Par 17,25 Senyor, ha trobat de pregar devant
1Par 17,26
devant tu. 26 E ara, Senyor Déu,
1Par 17,27
sobra ton serf aquest bé, 27 cor
1Par 17,27 ton serf, e que sia tostemps devant
1Par 17,27
e que sia tostemps devant tu, cor
1Par 19,3 Amon a lur senyor Anum: –E cuydes
1Par 19,12 germà: –Si pus fort és Aram que yo,
1Par 19,12
pus forts són los fills d’Amon que
1Par 21,3
de nostre Senyor, per què raquerràs
1Par 21,10 nostra Senyor que prengues qualcosa
1Par 22,11
ara, mon fill, sia nostro Senyor ab
1Par 22,11
ton Déu, axí com ha perlat per
1Par 22,14
e pedra t’he aparallada, e encara
1Par 22,15
e encara tu hi afagiràs, 15 e en
1Par 22,16
Leva e fes, e sia nostre Senyor ab
1Par 28,9
aprés de vós enpertostemps. 9 E
1Par 28,10
are nostre Senyor t’ha alagit que
1Par 28,20 pahor, car nostre Senyor Déu és ab
1Par 29,10
la multitud e dix: –Beneÿt sies
1Par 29,11 en tostemps e enpertostemps. 11 A
1Par 29,11
qui és en lo cel e en la terra, de
1Par 29,11
Déu, és, e és lo teu regna, e
1Par 29,12 honor és en lo teu esguordament, e
1Par 29,13 Senyor Déu nostre, nos confesam a
1Par 29,14 tenguda força de vodar axí? Cor de
1Par 29,15 donat. 15 Cor palagrins som devant
1Par 29,17
és tot. 17 E yo sé, Déu meu, que
1Par 29,17
ací és, [*] ha vodat ab alagria a
1Par 29,18
del cor del teu pobla; donchs
1Par 11,2
E nostre Senyor, ton Déu, te dix:
1Par 17,4 David mon serf: “Diu nostre Senyor:
1Par 17,18
a David, ton serf, més de honor?
1Par 22,9
has escampada [*] davant mi. 9
1Par 28,3
de fer. 3 E Déu ha a mi dit:
1Par 4,10
e crex lo meu terma, e és la
1Par 16,35
de les gents, per loar lo nom de la
1Par 16,35
la tua santadat e per loar tu en la
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tu per farir la host dels filisteus. 16 E
tu donaré la terra de Canahan, part de la
tu en la tua laor. 36 Benaÿts nostre
tu. 3 E en aquella nit fon la paraula de
tu, qui serà de tos fills, e endresaré lur
tu. 14 E fer-l’he estar en mon alberch
tu m’hages fet venir? 17 E encara açò és
tu és vengut a plaer, has feta aquesta
tu, ne és altra Déu sinó tu, tot axí com
tu, tot axí com havem oït en les nostres
tu ést anat per rembra lo teu, e per metra
tu [*]. 23 Senyor, la paraula que has
tu, Déu meu, has revalat a la orella de
tu. 26 E ara, Senyor Déu, tu ést Déu, qui
tu ést Déu, qui parlest sobra ton serf
tu ést e has volguda banayr la casa de ton
tu, cor tu, Senyor Déu meu, l’has benaÿt
tu, Senyor Déu meu, l’has benaÿt
tu que David face amistança de conortartu vina e ajuda’m, e si pus forts són los
tu, yo t’ajudaré. 13 E sforce’t e
tu, mon senyor, açò? Ne per què serà gran
tu vulles d’aquestes tres coses [*].” 11
tu, e saràs abundant e bastiràs la casa de
tu nostre Senyor Déu. 12 E don-te nostre
tu hi afagiràs, 15 e en tu són molts
tu són molts mestres sabents de obrar
tu. 17 E manà David a tots los prínceps de
tu, Salamó reguonex lo Déu de ton pare e
tu li bestesquas casa al seu santuari, e
tu, e no·t derelinquirà ne·t lexarà
tu, Senyor, Déu d’Israel, nostro [*] en
tu, Senyor, ést la granesa e lo vasellatge
tu, Senyor Déu, és, e és lo teu regna, e
tu ést aquell qui axalces tot príncep. 12
tu, Senyor, regnas e regnaràs pertot, e en
tu e loam lo nom de la tua laor. 14 E com
tu és tot e de la tua mà havem donat. 15
tu e axellats axí com nostros pares; e a
tu tries lo coratge dels dreturés e dels
tu. 18 Senyor Déu meu, Déu de Abraam e de
tu, Senyor, endressa lur cor [*]. 19 [*]
“Tu seràs pastor del meu poble d’Israel e
Tu no bastiràs casa en què habit, 5 cor no
Tu, Senyor Déu meu, conexs ton serf. 19
Tu hauràs un fill qui serà hom de repòs e
“Tu no bastiràs casa en lo meu nom, car
tua mà ab mi, e faràs companyia de no
tua santadat e per loar tu en la tua laor.
tua laor. 36 Benaÿts nostre Senyor Déu d’
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1Par 17,11
als teus pares, yo faré levar le
1Par 19,3
per ensercar e per regirar le terra
1Par 21,17
què han fet? Senyor Déu, sia le
1Par 29,12
regnas e regnaràs pertot, e en la
1Par 29,13 confesam a tu e loam lo nom de la
1Par 29,14
vodar axí? Cor de tu és tot e de la
1Par 29,16 bastir aquesta casa en lo nom de la
1Par 29,16
en lo nom de la tua santadat, de la
1Par 29,18
nostros pares, guordaren açò a la
1Par 1,5
Gómer e Magoy, Naday e Janan e
1Par 17,19
aquesta nobleza per fer a saber les
1Par 29,19
e los teus testimonis e las
1Par 29,1
univercitat: –Salamó, mon fill, és
1Par 2,32
Sisan, Aquilach. 32 E los fills de
1Par 6,24
aquell, e Huriel fill de aquell, e
1Par 11,44 Mahachà, e Josafat lo mitaneu 44 e
1Par Prol,52
[*]: «E veuran aquell [*] lo qual
1Par 27,28
28 E sobra los olivers e sobra los
1Par 21,16 Geruau gebuzeu. 16 E alçà David sos
1Par 21,23
meu senyor ço que li sia bo a sos
1Par 6,78
e lurs axides. 77 [*] 78 E
1Par 19,16 Aram, tramateren misatgers a Aram
1Par 20,6
en Get, e aquí havia un hom de
1Par 26,30
e eren M ª e DCC sobra [*] Ysrael
1Par 29,5
Donchs, qual serà aquell que no
1Par Prol,29
paraules, ço és a saber, que la
1Par Prol,60
Senyor Déu [*], fahador de l’
1Par 1,19
nats a Éber dos fills, lo nom de la
1Par 2,34
no hach fills, sinó filles, e havia
1Par 6,27
e Elcanà. Aquests foren fills le
1Par 9,25
venir a cap de VII dies aprés de
1Par 12,17
aydar-li, ne si eren ab ell d’
1Par 15,27 merdans. 27 E David era abrigat ab
1Par 16,3
fembra, una pessa de pa a cascun,
1Par 20,2
cap de lur rey e trobà que pesava
1Par 20,5
del qual la sua lança era axí com
1Par 20,6
més batalla en Get, e aquí havia
1Par 22,9
[*] davant mi. 9 Tu hauràs
1Par Prol,6
los libres habraychs, cor ço qui
1Par Prol,37
altres no covenia de tenir ço que
1Par 2,48
Jazà e Sàler e Azà e Assafàaf. 48 E
1Par 11,11 son dret sobra CCC hòmens que matà
1Par 11,23
de tela de taler. E devellà ab ell
1Par 13,7
E carragaren l’arque de Déu sobra
1Par 16,3
de l’hom entrò a le fembra,
1Par 16,3
de pa a cascun, un tros de carn e
1Par 16,20
que paríets palagrins, 20 anant d’
1Par 23,11
infants, e feren casa payroal de
1Par 24,6
cap patrons. E aquests prenien
1Par 29,1
adonchs lo rey David dix a tota la
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tua sament aprés tu, qui serà de tos
tua. 4 E pres Anum los missatgers de
tua mà sobra [*] la casa de mon pare, e no
tua mà [*] és de esforsar e da axalzar a
tua laor. 14 E com qui som yo ni lo meu
tua mà havem donat. 15 Cor palagrins som
tua santadat, de la tua mà, teu és tot. 17
tua mà, teu és tot. 17 E yo sé, Déu meu,
tua voluntat, e aytals són les cogitacions
Tubal e Musse e Tiram. 6 E los fills de
tues nobleses. 20 Senyor Déu, no és nengú
tues custumes, de fer-ho tot e de bastir
u que nostre Senyor ha alet, ell és fadrí
Udà, germà de Semehi, foren Gèter e
Uïas fill de aquell, e Idul fill de
Uisies lo estareu, e Samasihoel, fill de
ull no ha vist ne orella oït, ne és puyat
ullastres qui eren en les Valls, era
ulls e viu l’àngel de nostra Senyor
ulls, vet que yo·t daré los meus bous a
ultra lo flum Jordà, de Jerichó, devers
ultra Jordà, e a Safach, príncep de la
ultra masura qui havia VI dits en cascuna
ultra Jordà, devers ponent, a tota obra de
umple vuy le sua mà e aquella estena a
un no hy consentí e los altres aytentost
un e de l’altre Testament, diu en lo
un fon Fèlech, e·n aquest temps fon
un fill egipcià, qui havia nom Saarchaà.
un de l’altre. 28 E los fills de Samael
un temps en l’altre per star ab aquests,
un cor ensemps, o si eren venguts per
un mantell de porpra, e tots los
un tros de carn e una ampolla de vi. 4 E
un quintar d’or e havia-hy pedres
un plagador de taler de drap. 6 E aprés
un hom de ultra masura qui havia VI dits
un fill qui serà hom de repòs e reposaruna vegada era enflamat en les orelles
una vegada havien pres, e aprés de les LXX
una altre concupina de Càaff, que hach nom
una vegada. 12 E aprés ell era Alatzar,
una verga, tolch-li le sua lança matexa
una vadella novella de la casa de Benadab,
una pessa de pa a cascun, un tros de carn
una ampolla de vi. 4 E mès devant l’archa
una gent en altra [*]. 21 E Déu en altra
una part. 12 E los fills de Cahat foren
una part de açò que pertenyia a Aleatzar e
univercitat: –Salamó, mon fill, és u que
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1Par 29,20
Senyor Déu. E banahíran tota la
1Par 13,2
senyors, 2 e dix David a tota la
1Par 13,4
lo temps de Saül. 4 E dix tota la
1Par 15,3
3 E féu ajustar David tota la
1Par 11,3
en Hebron devant nostre Senyor e
1Par 29,22
altra veu Salamó, fill de David. E
1Par 14,8
oït los filisteus que David era
1Par 16,22
los reys: 22 “No toquets los meus
1Par 7,7
7 E los fills de Bele foren Esbon e
1Par 15,5
levitans. 5 Dels fills de Caat, e
1Par 12,17
lo Déu de vostro pare ho vage e
1Par 1,17
e Assur e Arfazat e Eliud e Aram e
1Par 7,24
Bacharon, lo Jusà e lo Sobirà, e
1Par 6,5
engendrà Buchí, e Buquí engendrà
1Par 6,6
Buchí, e Buquí engendrà Usí. 6 E
1Par 23,12
IIII: Abraam e Ysach e Ebrot e
1Par 27,25
en los castells, Jonathan, fill de
1Par 4,42
a batalla. E Narià e Rafayà e
1Par 24,23
lo terç, e Jamean, lo quart, e
1Par 25,4 de Aman foren Baquies e Mathaties e
1Par 2,4
e Àram. E foren los fills de Judà
1Par 4,32 e Haÿm e Enrinon e Roquen e Essam,
1Par 5,Tit
entrò al dia de vuy. 5,Tit Capítol
1Par 7,7
e Urí [*] e Jamarot e Horí. E foren
1Par 11,23 lo agepcià, homa de gran mesura de
1Par 27,8
d’ell, e la companya [*]. 8 Del
1Par 13,7
l’arque de Déu sobra una
1Par 13,7 on era Asaà e Achià, qui manaren le
1Par 13,9
-le, que no caygués, cor la
1Par 19,19
Sofach, príncep de la host. 19 E
1Par 12,17
venguts, lo Déu de vostro pare ho
1Par 26,29
la obra defora sobra Ysrael, e los
1Par 10,5
sobre ella. 5 E com son scuder
1Par 19,16
a le ciutat de Jerusalem. 16 E
1Par 7,37
[*] e Samam e Sazà e Jataran e
1Par 19,15
per ell. 15 E com los fills d’Amon
1Par 12,1
fill de Sis; ells éran dels vasals
1Par 12,18
pau, pau sia ab tu e pau sia ab tos
1Par 11,22 22 E Banayà, fill de Johadà, homa
1Par 4,39
de Gadod entrò lo sol ixent de la
1Par 14,13
los filisteus se ajustaren en la
1Par 18,12
fill de Siruià, farí Edom en la
1Par 29,28 XXXX anys: [*]. 28 E morí en bona
1Par 27,29
lo sarnita; e sobra los bous de les
1Par 27,28
sobra los ullastres qui eren en les
1Par 11,9 de Daviu. 9 On més anave, crexia en
1Par 19,2
per aconortar-lo de son pare, e
1Par 12,19 Menessè se aplegaren a David com
1Par 10,4
e trespace’n lo meu cors, cor si
1Par 13,5
a le entrada de Emach, per fer
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univercitat nostre Senyor, Déu de lurs
universitat de Ysrael: –Si a nostro Senyor
universitat: –Façam-ho axí com tu dius.
universitat de Israel en Jerusalem per fer
untaren-lo rey sobra d’Israel, segons
untaren-lo [*] a esser rey e Sadoch per
untat rey sobra Ysrael, ajustaren-se
untats ne ab los meus profetes no vullau
Urí [*] e Jamarot e Horí. E foren V, qui
Uriel era lur príncep, e sos germans, C
us prou. 18 L’esperit vestí Masà, cap
Us e Hull e Gèter e Màzeg. 18 E Arsat
Usansarahà. 25 E Resfa foren sos fills, e
Usí. 6 E Usí engendrà Saraÿas, e Saraÿas
Usí engendrà Saraÿas, e Saraÿas engendrà
Usiel. 13 E los fills de Abraam foren
Usiel. 26 E sobra los fahadors de la obra
Uziel, fill de Sazaý, eren lurs caps; 43 e
Uziel [*]. 24 [*] Michà, e lo fill de
Uziel e Sabuel e Geramot e Amaanias e
V. 5 E los fills de Fares foren Esrom e
V viletes, 33 e totes les viletes qui són
V 1 E los fills de Rubèn, primer nat de
V, qui foren cap de la casa de lur pare,
V colzes, e en le mà de l’egepcià era le
V mes era príncep Samut lo jeserà, e [*]
vadella novella de la casa de Benadab, on
vadella. 8 E David e tot Ysrael juguaven
vadella allenegà e moch-se. 10 Per açò
vaeren los serfs de Adorrózer que
vage e us prou. 18 L’esperit vestí Masà,
vagués e los jutges. 30 [*] Sabies e sos
vahé açò que Saül era mort, féu semblant
vahé açò Aram, tramateren misatgers a Aram
Vaherà. 38 E los fills de Góher foren
vaheren que Aram era fogit, fogiren
valadors de geritans, 2 e trahents sagetes
valadós, car nostre Senyor te ajuda, ton
valent d’armes e de grans fets, de
vall per sercar pasture a lurs ovelles, 40
vall. 14 E David demanà [*] a nostro
vall de la Sal, e baté XVIII M ª hòmens.
valleza e sadoll de dies e de riquesa e de
valls era Safach, fill de Edelay. 30 E
Valls, era Balamon [*]; e sobra les
valor, e nostre Senyor Déu de Sabaot era
vangueren los misatgers de David en la
vania ab los filisteus contra Saül a
vanien los no circuncisos escarnir-m’
vanir l’arque de nostre Senyor de
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1Par 22,19
Senyor Déu, per ço que fassats
1Par 24,19
Açò és lo nombra per lur ofici per
1Par Prol,10
scilenci aprovàs. Cor, segons les
1Par Prol,26
combat entre si ab aquestes tres
1Par 11,24
de Joyadà; ell havia nom del terç
1Par 27,6 M hòmens. 6 Aquests Baraÿas és lo
1Par 12,28 ª e DCC. 28 E Sadoch, qui era fadrí
1Par 11,19
le volch beura. Açò feren los tres
1Par 11,26
sobra son oÿdor. 26 E los hòmens
1Par 12,4 Samaÿas de Gabaon, qui era dels XXX
1Par 12,25
a host. 25 E dels fills de Simeon
1Par 12,30 de Efraÿm foren XXII M ª e DCCC
1Par 26,6
casa de lur pare, per ço com eren
1Par 27,6
Baraÿas és lo vasal dels XXX
1Par 28,1
fills ab sos escuders e tots los
1Par 7,2
e aquells isqueren de Tholà, e eren
1Par 9,13
de la casa de lur pare foren DCC L
1Par 11,12
lo Horayta; aquest era dels tres
1Par 12,1
Saül, fill de Sis; ells éran dels
1Par 29,24
Ysrael. 24 E tots los prínceps e
1Par 29,11
A tu, Senyor, ést la granesa e lo
1Par 29,30
[*]. 30 Ab son regisma e son
1Par 11,10 era ab ell. 10 Aquests són los caps
1Par 18,10
Adorròer [*]. E encara li tremès
1Par 18,11 e d’aram. 11 E David pres aquesta
1Par 22,19
la amistança de nostra Senyor e la
1Par 28,13
casa de nostra Senyor e de tota la
1Par 17,4
Senyor en Athan profeta dient: 4
1Par 21,10 Gaddi, profeta de David, dient: 10
1Par 26,3
lo terç, Janiel lo quart, 3 Elom lo
1Par 26,4
e Sachar lo quart, e Natanael lo
1Par Prol,6
libres habraychs, cor ço qui una
1Par Prol,37
no covenia de tenir ço que una
1Par 11,11 dret sobra CCC hòmens que matà una
1Par 14,13
e foren cremats. 13 Encara altra
1Par 23,1
Capítol XXIII 1 E David era ya
Par Prol,Inc
qui és esplenació del
1Par Prol,15
o que sia feta novella cosa sobra
1Par 11,3
senyor.” 3 E vengueren tots los
1Par 21,16
Jerusalem. E caygué Daviu e los
1Par 2,21
engendrà Bessales. 21 E despuxs
1Par 10,8
e habitaren en ellas. 8 E, com
1Par 11,16
e la host dels filisteus se cuytà e
1Par 11,25
honrats, mas entrò el terç no hy
1Par 13,10
10 Per açò le ira de nostre Senyor
1Par 17,16 a Nathan, dix Nathan a David. 16 E
1Par 18,5
totes les carretas, sinó C. 5 E
1Par 19,17
ajustà tot Ysrael e passà Jordà, e
1Par 21,4
Joab e anà comptar tot Ysrael, e
1Par 29,11
e lo vasellatge e la laor e lo
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vanir l’archa de la amistança de nostra
vanir en la casa de Déu, axí com era
varietats dels regnes, diversos aximplis
varietats. E sertes Orígines no ten
vasal. 25E ell era dels XXX pus honrats,
vasal dels XXX vasalls e sobra los XXX ell
vasall de host ab le casa de son pare, qui
vasalls. 20 Haysay, germà de Joab, era cap
vasalls d’armes éran: Azael, germà de
vasalls, e sobre los XXX era Geremies e
vasalls de batalla foren VII M ª [*]. 26 E
vasalls de host, hòmens de fama de casa de
vasalls de host. 7 [*] e foren Eliüd e
vasalls e sobra los XXX ell mès regidor
vasalls de la host de Jerusalem. 2 E com
vasals de host en lo temps de Daviu, e
vasals de host e en lo servey de la obra
vasals. 13 E ell era ab Daviu a part de
vasals valadors de geritans, 2 e trahents
vasals, e encara tots los fills del rey
vasellatge e la laor e lo venciment e la
vasellatge e los accidents qui passaren
vaxalls qui éran ab Daviu, qui s’
vaxella d’aur e d’argent e d’aram. 11 E
vaxella e santificà aquella a nostre
vaxella del santuari de Déu en la casa qui
vaxella de la casa de nostre Senyor, 14 de
–Vé e digues a David mon serf: “Diu nostre
–Vé e parla a David, e digues a ell açò:
V è, Jacanat lo VI, Elehonay lo VII. 4 E
V è, 5 e Amiel lo VI, e Zamar lo VII, e
vegada era enflamat en les orelles dels
vegada havien pres, e aprés de les LXX
vegada. 12 E aprés ell era Alatzar, fill
vegada los filisteus se ajustaren en la
vell e sadoll de dies, e féu regnar
Vell Testament. Prol E és tal e ten gran
vella per escarnir los jueus. Sàpies que
vells de Israel en Hebron al rey. E feren
vells, vestits de cilicis e de sachs en
vench Esrom a le filla de Machir, pare de
vench l’endemà que la batalla fonch feta
vench en Batlem. 17 E desijà Daviu e dix:
vench, e mès-lo David sobra son oÿdor.
vench contra Asaà e matà-lo, per ço com
vench David e estech davant nostre Senyor,
vench Aram Darmasach per ajudar Adaratzey,
vench a ells, e aparellà’s David contra
vench en Jerusalem, 5 e donà a David lo
venciment e la honor. Cor tot ço qui és en
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1Par 12,19
tornar dient: –Ab los nostros caps
1Par 14,14
ells e fé-los le volta desús, e
1Par 19,5
sia brotada vostra barba, e despuxs
1Par 4,38
e Samaÿas. 38 Aquests són los qui
1Par 15,29
l’archa [*] de nostre senyor fou
1Par 4,41
habitaven entigament. 41 E
1Par 7,22
pare, ne tench dol molt temps, e
1Par 10,7
las ciutats e fogiren. E
1Par 10,8
que la batalla fonch feta e finida,
1Par 11,3
Israel e tu·n seràs senyor.” 3 E
1Par 11,18
de Batlem, qui és al portal, e
1Par 12,1
12,Tit Capítol XII 1 Aquests
1Par 12,16 amicarans a levant e a ponent. 16 E
1Par 12,38
bé aperellats e ab cor complit, e
1Par 13,9
e ab cembes e ab trompes. 9 E
1Par 14,9
a l’encontra. 9 E los filisteus
1Par 19,7
e lo rey de Maachà e son poble. E
1Par 19,15
aytanbé per mà de Abisay [*] e
1Par 16,33
per la faç de nostre Senyor, cor és
1Par 17,19 conexs ton serf. 19 [*] com a tu és
1Par 12,17
David a carrera e dix-los si eren
1Par 12,17
ab ell d’un cor ensemps, o si eren
1Par 12,17
–E per qualque rahó vós siats
1Par 19,3 aconortadors? Sàpies que no hy són
1Par 12,22
[*] sobra la host. 22 E tots dies
1Par 4,10
-mi, yo faré açò e açò. E féu-li
1Par 9,25
germans eren en los corrals per
1Par 11,21
fon senyor, e entre lo terç no poch
1Par 17,16 és mon alberch, que tu m’hages fet
1Par 16,29
del seu nom, portats presents e
1Par Prol,63
segons que diu le Escriptura, del
1Par 9,24
Abdomnes e Ananies), 24 e a IIII
1Par Prol,14
e de molts és jutyat, què sia
1Par 10,7
ensemps foren morts. 7 E, com
1Par 19,6
barba, e despuxs vendrets. 6 E
1Par 11,23
tela de taler. E devellà ab ell una
1Par 18,7
en tot loch on anà. 7 E pres les
1Par 22,18
a Salamó [*], dient: 18 –Veus que
1Par 23,29
l’aparellament, de la sèmola del
1Par 23,30 30 e de astar cascun matí e cascun
1Par 12,18
ho vage e us prou. 18 L’esperit
1Par 21,16
E caygué Daviu e los vells,
1Par 21,23
senyor ço que li sia bo a sos ulls,
1Par 28,21
la obra del servey de Déu. 21 E
1Par 11,1
d’Israel en Hebron, dient a Daviu:
1Par 17,1
son alberch, dix a Natan profeta:
1Par 22,14
e no·t temes ne hages pahor. 14
1Par 28,10
lexar-t’ha per tostemps. 10
1Par 14,4
havían nom axí: Sannà e Sabal e
1Par 14,15 contra Bataÿm. 15 E, com oyràs le

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

vendrà en gràcia de son senyor Saül. 20 E,
vendràs contra Bataÿm. 15 E, com oyràs le
vendrets. 6 E veren los fills d’Amon que
vénen per noms mayorals en los linatges e
venguda entrò a le ciutat de David,
vengueren aquests qui són escrits per nom,
vengueren sos germans per conhortar-lo.
vengueren los filisteus e habitaren en
vengueren los filisteus e despullaren los
vengueren tots los vells de Israel en
vengueren e portaren-ne a Daviu. E Daviu
vengueren a David en Sichalech, dementra
vengueren dels fills de Bengemín e Judà
vengueren en Hebron per fer regnar David
vengueren entrò a Geneniquidem, e Asaà
vengueren e atendaren-se en lo pla de
vengueren e posaren-se davant Mahabà. E
vengueren-se’n en la ciutat, e Joab se
vengut per jutyar la terra.» 34
vengut a plaer, has feta aquesta nobleza
venguts per pau ne per aydar-li, ne si
venguts per trayr-lo ne liurar-lo a
venguts, lo Déu de vostro pare ho vage e
venguts per açò, sinó per aspiar e per
venien hòmens a David per ajudar-li
venir Déu açò que demanà tot. 11 E Calup,
venir a cap de VII dies aprés de un temps
venir. 22 E Banayà, fill de Johadà, homa
venir? 17 E encara açò és estat poch en lo
venits als seus palaus, adorats nostro
ventre d’equella maneran fluvis d’aygua
vents eren les portes, a llevant e a
vera cose, o que sia feta novella cosa
veren tots los hòmens d’Israel qui eren
veren los fills d’Amon que havían
verga, tolch-li le sua lança matexa [*],
vergues d’or que havien los serfs de
vertaderament nostre Senyor és ab vós,
vespra al sacrifici, e de les fogaces
vespra a orar [*] nostre Senyor Déu, 31 e
vestí Masà, cap dels XXX, e dix: –Amb tu,
vestits de cilicis e de sachs en terra
vet que yo·t daré los meus bous a fer
vet les pertides dels preveres e dels
–Vet que nós som tos ossos e te carn
–Vet que yo sech en casa coberta de sedra
Vet que en ma pobretat he aparellat a
Vet que are nostre Senyor t’ha alagit que
Vetan e Salamó 5 e Ibear e Helisua e
veu de la tempesta que yo los trematré al
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1Par 15,16 trompes e ab sembes per alsar gran
1Par 29,22
gran alagria e feren regnar altra
1Par Prol,52
de l’Avengeli, là on diu [*]: «E
1Par 25,1
e ab tabals e ab sembes e ab
1Par 22,18
de ajudar a Salamó [*], dient: 18
1Par 2,52
E Subal, pare de Cariaciarim, qui
1Par 9,29
del santuari e sobra le sèmola e lo
1Par 12,40
de farina e panses e figues e
1Par 16,3
un tros de carn e una ampolla de
1Par 27,27 de Ramman, e sobra los cellers del
1Par 2,15
e Raday lo sinquè, 15 e Semolo lo
1Par 3,4
muller [*]. 4 A aquest li nesqueren
1Par 3,4
en Hebron, e regnà aquí VII anys e
1Par 3,4
e en Jerusalem regnà XXXIII anys e
1Par 4,27
[*]. 27 E Semyí hach XVI fills e
1Par 6,Tit
entrò al die de vuy. 6,Tit Capítol
1Par 8,38
fon fill d’equell. 38 E Asael hach
1Par 9,44
e [*] Hasael. 44 E Assael hagué
1Par 20,6
un hom de ultra masura qui havia
1Par 20,6
qui havia VI dits en cascuna mà e
1Par 26,3
lo quart, 3 Elom lo V è, Jacanat lo
1Par 26,5
e Natanael lo V è, 5 e Amiel lo
1Par 25,13 a sos germans, e foren XII; 13 e la
1Par 12,40
camells e ab muls e ab bous, e ab
1Par Prol,76
despux raproven, axí si virtut e
1Par Prol,88 dels noms, qui són confusos per lo
1Par 12,11
e Geremies lo quint 11 e Escay lo
1Par 27,9
jeserà, e [*] companya [*]. 9 Del
1Par 3,4
VI en Hebron, e regnà aquí
1Par 3,24 Jornam e Dalayà e Nahan, qui foren
1Par 5,13
germans de casa de lur pare eren
1Par 7,Tit
e lurs axides 81 [*]. 7,Tit Capítol
1Par 9,25
en los corrals per venir a cap de
1Par 10,12
-se’n en Jabés, [*] e dejunaren
1Par 15,26
Déu [*]. 26 [*] e sacrificaren
1Par 15,26 26 [*] e sacrificaren VII moltons e
1Par 26,3
lo V è, Jacanat lo VI, Elehonay lo
1Par 26,5
lo V è, 5 e Amiel lo VI, e Zamar lo
1Par 29,4
tres mília quintars d’or de Ofir e
1Par 25,14 a sos germans, e foren XII; 14 e la
1Par 24,10
e la sisena a Memamín, 10 e la
1Par 2,15 sinquè, 15 e Semolo lo VI, Daviu lo
1Par 12,11
quint 11 e Escay lo VI è, Eliel lo
1Par 27,10 M ª hòmens. 10 En la companya del
1Par 8,Tit
XXVI M ª hòmens. 8,Tit Capítol
1Par 24,4
dels fills de Ytamar no foren sinó
1Par 26,5
VI, e Zamar lo VII, e Papulcay lo
1Par 24,10
10 e la VII e a Achós, e la
1Par 25,15 a sos germans, e foren XII; 15 e la
1Par 12,12
VI è, Eliel lo VII è 12 e Joanan lo

COLBERT: PAR PROL, 1PAR

veu per a donar alagria. 17 E féran estar
veu Salamó, fill de David. E untaren-lo
veuran aquell [*] lo qual ull no ha vist
veus. Lur nombra, dels hòmens de obra
–Veus que vertaderament nostre Senyor és
veya sobra le miytat de les passades, hac
vi e l’oli e l’encens e les spècies e
vi e oli e bous e moltons en gran
vi. 4 E mès devant l’archa [*] servidors
vi e de les vinyes era Sabdí lo sofonita.
VI, Daviu lo VII è. 16 E les germanes
VI en Hebron, e regnà aquí VII anys e VI
VI mesos; e en Jerusalem regnà XXXIII anys
VI mesos. 5 E nasqueren-li en Jerusalem
VI filles; e sos germans no hagueren molts
VI 1 Los fills de Lleví foren Guerson,
VI fills qui havien nom axí: Miraquem e
VI fills, qui hagueren nom axí: Azasiran e
VI dits en cascuna mà e VI en cascun peu,
VI en cascun peu, qui eren XXIIII dits.
VI, Elehonay lo VII. 4 E los fills de
VI, e Zamar lo VII, e Papulcay lo VIII;
VI ª axí a Baquies e a sos fills e a sos
vianda de farina e panses e figues e vi e
vici no sia en les coses, mas que sia
vici dels escrivans, qui de l’enteniment
VI è, Eliel lo VII è 12 e Joanan lo VIII è
VI è mes era príncep Hirahà, fill de
VII anys e VI mesos; e en Jerusalem regnà
VII. 4,Tit Capítol IIII 1 E los fills de
VII, ço és, Michael e Massuŀlam e Zabe e
VII 1 E los fills de Isacar foren Tolà e
VII dies aprés de un temps en l’altre per
VII jorns. 13 E morí Saül per se colpa,
VII moltons e VII merdans. 27 E David era
VII merdans. 27 E David era abrigat ab un
VII. 4 E los fills de Obetedeedom: fon
VII, e Papulcay lo VIII; cor Déu lo havia
VII mília quintars d’argent esmarat per
VII ª sort axí an Agarella e a sos fills e
VII e a Achós, e la VIII ª a Abià, 11 e la
VII è. 16 E les germanes foren Sarugà e
VII è 12 e Joanan lo VIII è [*] 13 e
VII èn mes era príncep Eles, lo palonita,
VIII 1 E Bengemín engendrà Bael, son
VIII. 5 E partiren-los per sorts en
VIII; cor Déu lo havia banaÿt. 6 E a
VIII ª a Abià, 11 e la VIIII º a Gesua, e
VIII ª sort axí a Ysaÿes e a sos fills e a
VIII è [*] 13 e Gemies [*] e Mecanà lo
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1Par 27,11 M hòmens. 11 En la companyia del
1Par 3,9
9 Tots són fills de Daviu e són
1Par 25,16 a sos germans, e foren XII; 16 e la
1Par 12,13
è [*] 13 e Gemies [*] e Mecanà lo
1Par 27,12 M hòmens. 12 En la companya del
1Par 9,Tit
e foren caps. 9,Tit Capítol
1Par 24,11
Achós, e la VIII ª a Abià, 11 e la
1Par 12,25 de Simeon vasalls de batalla foren
1Par 18,4
4 E tolch-li David CCC carretas e
1Par 19,18
E matà David de aquells da Aram
1Par 2,23
prengueren-le Jassur e Aram, les
1Par 5,16
en Galaad e en Bessan e en ses
1Par 27,25
de fora, en les ciutats, en las
1Par 7,28
possecions foren en Bathell e ses
1Par 8,12
aquests bastiren [*] Elad e ses
1Par 2,23
les viles de Jaÿr a Tanat e ses
1Par 4,32 Haÿm e Enrinon e Roquen e Essam, V
1Par 4,33
e Essam, V viletes, 33 e totes les
1Par 7,28
e devers ponent Gèsser e ses
1Par 7,29
fills de Menecè foren Bassan e ses
1Par 7,29
e ses viletes, [*] e Magoddó e ses
1Par 18,1
humilià’ls e pres Gatza e les suas
1Par 12,24
Judà, portant scut e lansa, foren
1Par 23,4
da Déu, e [*] jutges hi havia
1Par 19,12
–Si pus fort és Aram que yo, tu
1Par 2,55
Aquests són los cavitans qui
1Par 12,31
asenyalats cascú per son nom que
1Par 19,5 David tremès los misatges que no li
1Par 12,23 dels capdals hòmens garnits [*] qui
1Par 11,5
habitadors de Gebús a Daviu: –No
1Par 27,27
fora e de lauró [*], 27 e sobra les
1Par 27,27
e sobra los cellers del vi e de les
1Par Prol,76 promoven, despux raproven, axí si
1Par 16,11
11 Requerits nostre Senyor e sa
1Par 17,15
aquestes paraules e tota aquesta
1Par Prol,53 veuran aquell [*] lo qual ull no ha
1Par 29,25 nostre Senyor levà en alt Salamó a
1Par 11,2
2 [*] e encare mentra que Saül era
1Par 15,29
de Saül, esguordà per le finestra e
1Par 19,10
a la porta de la ciutat. [*] 10 E
1Par 21,16 gebuzeu. 16 E alçà David sos ulls e
1Par 21,20 nom de Déu. 20 E regirà’s Aruau e
1Par 21,21
[*]. 21 [*] E Aruau esguordà, e
1Par 21,28
teu coltell en son foura. 28 E com
1Par Prol,64 d’equella maneran fluvis d’aygua
1Par 29,17 Yo amb la humilitat del meu cor he
1Par 29,14
pobla que hajam tenguda força de
1Par 29,6
estena a nostre Senyor? 6 Donchs,
1Par 29,9
’s lo poble, per ço com havien
1Par 29,17
lo teu pobla, qui ací és, [*] ha
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VIII èn mes era príncep Zibaray Cursarí,
VIIII, menys de aquells que hach de les
VIIII ª sort axí a [*] e a sos fills e a
VIIII è. 14 Tots aquests són fills de Gad,
VIIII è mes fon príncep Abàsar amromita,
VIIII º 1 E tot Israel fon entre si
VIIII º a Gesua, e la X ª a Zacaries, 12 e
VII M ª [*]. 26 E dels fills de Leví foren
VII M ª cavallers e XX M ª pahons, e cremà
VII M ª carretes e XL M ª pahons, e foviles de Jaÿr a Tanat e ses viletes, e
viles e en tots los deports de Seron
viles e en los castells, Jonathan, fill de
viletas, e entorn devers orient Naharan, e
viletas. 13 E Barà e Zómer foren caps de
viletes, e foren LX ciutats; totes
viletes, 33 e totes les viletes qui són
viletes qui són entorn aquestas ciutats,
viletes [*] 29 En le pertida dels fills de
viletes, [*] e Magoddó e ses viletes, [*]
viletes, [*] e en aquests habitaren los
viletes de la mà dels filisteus. 2 E farí
VI M ª e DCCC garnits e aparallats a host.
VI M ª, 5 e porters IIII M ª, [*] 6 e
vina e ajuda’m, e si pus forts són los
vingeren de Manquist, pare de Bechracep.
vinguecen en ajuda de David per fer-lo
vinguecen davant, cor molt éran estats
vinguéran a David en Hebron, per fer
vingues ací. E pres Daviu la devesa de
vinyes era Semeý, fill de Ramman, e sobra
vinyes era Sabdí lo sofonita. 28 E sobra
virtut e vici no sia en les coses, mas que
virtut, e quarits la sua [*] sovint, 12
visió que Déu dix a Nathan, dix Nathan a
vist ne orella oït, ne és puyat en cor de
vista de tot Ysrael e donà sobra ell honor
viu e rey, tu eras aquell que feyes entrar
viu lo rey David saltant e rient, e
viu Joab que la batalla li era davant e
viu l’àngel de nostra Senyor estant entre
viu l’àngel, e quatra seus fills ab ell,
viu David la sua faç devers terra. 22 E
viu David que nostre Senyor li havia
viva.» Hoch, i és escrit [*] que lo
vodades totes aquestes coses. E ara lo teu
vodar axí? Cor de tu és tot e de la tua mà
vodàran los [*] prínceps dels millanars e
vodat, car ab compliment donaren a nostre
vodat ab alagria a tu. 18 Senyor Déu meu,
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Par Prol,2
e ten gran que sens aquest, si algú
1Par 1,48
son loch Saül de Roboetalnaar (qui
1Par 10,4
per ço com lo temia molt, no hu
1Par 11,18
-ne a Daviu. E Daviu no·n
1Par 11,19
lur ànima le han aportada. E no le
1Par 28,4
para, e entre los fills de mon pare
1Par 28,9
de tot ton cor e de tota ta ànima
1Par 17,27
serf aquest bé, 27 cor tu ést e has
1Par 19,19
ab David e serviren-lo. E puxs no
1Par 29,3
pedres de marbra. 3 E encara he
1Par 14,14
–Puge derrera ells e fé-los le
1Par Prol,13 e forsada, tu cuydes que sia nostra
1Par 29,3
3 E encara he volgut més e en
1Par 29,18
pares, guordaren açò a la tua
1Par 15,12
dels levitans, santificats1Par 16,9
al Senyor e salmayats e alegrats1Par 16,10
de la sua santadat, e alegrats1Par 16,21 altra pobla no sofarí que negun hom
1Par 22,18
nostre Senyor és ab vós, reposats1Par 28,8
de nostre Senyor e·n [*]
1Par 12,17
no·ls tenia: –E per qualque rahó
1Par 22,18 vertaderament nostre Senyor és ab
1Par 28,8
haratar a vostres fills aprés de
1Par 15,12
e Elí e Aminadab. 12 E dix-los:
1Par 13,2
–Si a nostro Senyor plau ni a
1Par 16,18
la terra de Canahan, part de la
1Par 19,5
en Gerichó entrò que sia brotada
1Par 22,18 anamichs tot entorn, e donarà en la
1Par 22,19 cor a damanar a nostre Senyor Déu
1Par Prol,79
menbre a mi que doní e liuré als
1Par 22,18
és ab vós, reposats-vos de tots
1Par 28,8
la bona terra e la façats haratar a
1Par 12,17
rahó vós siats venguts, lo Déu de
1Par 22,19
lo seu pobla. 19 Ara donats lo
1Par 28,8
e requirats tots los manaments de
1Par 15,12
dels levitans, santificats-vos, e
1Par 15,12
-vos, e vostros fills e
1Par 2,7
envergonyí Yrrael com peccà en lo
1Par Prol,38 aprés de les LXX ceŀles, las quals
1Par 21,2
-me lo comta, car saber-lo
1Par 21,24
ab planer argent, car yo no
1Par 16,22
untats ne ab los meus profetes no
1Par 21,10
Senyor que prengues qualcosa tu
1Par 4,41
destroÿren-los entrò al dia de
1Par 4,43
e habitaren aquí entrò al dia de
1Par 5,26
e foren catius entrò al die de
1Par 17,5
de terra de Egipta entrò al die de
1Par 29,5
qual serà aquell que no umple
1Par 6,61
del linatge d’equell trip hagueren
1Par 10,Tit
fills de Azael. 10,Tit Capítol
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vol aprovar a ci matex le ciència de les
vol dir «de la amplària del flum»). 49 E
volch fer. E pres Saül le sua espaza e
volch beura, e sacrificà a nostre Senyor,
volch beura. Açò feren los tres vasalls.
volch fer a mi rey e regnar sobra Ysrael.
volenterosament, cor tots los coratges
volguda banayr la casa de ton serf, e que
volgueren ajudar Aram als fills d’Amon.
volgut més e en voluntat en la casa de
volta desús, e vendràs contra Bataÿm. 15
voluntat e de molts és jutyat, què sia
voluntat en la casa de Déu, cor encara he
voluntat, e aytals són les cogitacions del
vos, e vostros fills e vostros germans, e
vos per totes les sues maravellas. 10 E
vos e alégran-se los pobles, lo cor dels
vos nogués e corregí per los reys: 22 “No
vos de tots vostres anamichs tot entorn, e
vos dich, que reguordets e que fasats e
vós siats venguts, lo Déu de vostro pare
vós, reposats-vos de tots vostres
vós enpertostemps. 9 E tu, Salamó reguonex
–Vós sots los caps patrons dels levitans,
vosaltres par bo, trematam e enviem per
vostra heratat.” 19 Que dabans éreu de
vostra barba, e despuxs vendrets. 6 E
vostra mà los habitadors de la terra
vostra, e levats e bastits lo santuari de
vostres le explanació dels LXX
vostres anamichs tot entorn, e donarà en
vostres fills aprés de vós enpertostemps.
vostro pare ho vage e us prou. 18 L’
vostro cor a damanar a nostre Senyor Déu
vostro Senyor Déu, per ço que haratets la
vostros fills e vostros germans, e puyats
vostros germans, e puyats l’arque de
vot. 8 E lo fill de Etan fon Esarià. 9 E
vulgarment són axelsades sens actor,
vull. 3 E dix Joab: –Nostre Senyor Déu
vull res prestar de ço del teu a nostra
vullau malignar.”» 23 «Cantats a nostre
vulles d’aquestes tres coses [*].” 11 [*]
vuy, e habitaren aquí en loch de ells, cor
vuy. 5,Tit Capítol V 1 E los fills de
vuy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills de Lleví
vuy; són estat de tenda en tenda e en
vuy le sua mà e aquella estena a nostre
X ciutats en sort [*] del trip de Menassè;
X 1 E los fillisteus guerrayaren ab
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1Par 29,7
7 que [*] a la [*] casa de Déu [*],
1Par 24,11
Abià, 11 e la VIIII º a Gesua, e la
1Par 25,17 a sos germans, e foren XII; 17 e la
1Par 27,13 M hòmens. 13 E en la companyia del
1Par 28,18
esmerat a pes e la forma [*] dels
1Par 1,54 Mibzar 54 e Mardiés e Elan. Aquests
1Par 11,Tit
fill de Ysayi. 11,Tit Capítol
1Par 27,14 M hòmens. 14 En la companyia del
1Par 24,12
Gesua, e la X ª a Zacaries, 12 e la
1Par 25,18 a sos germans, e foren XII; 18 e la
1Par 6,60
deports. Totas lurs ciutats foren
1Par 6,62
trip de Menassè; 62 [*] hagueren
1Par 6,63
lur linatge del trip de [*] Zabulon
1Par 12,Tit
lo Mosbaythà. 12,Tit Capítol
1Par 25,9
sos germans e ab sos fills, e foren
1Par 25,10
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,11
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,12
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,13
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,14
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,15
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,16
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,17
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,18
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,19
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,20
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,21
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,22
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,23
a sos fills e a sos germans, e eren
1Par 25,24
a sos fills e a sos germans, e eren
1Par 25,25
a sos fills e a sos germans, e eren
1Par 25,26
a sos fills e a sos germans, e eren
1Par 25,27
a sos fills e a sos germans, e eren
1Par 25,28
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,29
a sos fills e a sos germans, e eren
1Par 25,30
sos fills, e a sos germans, e eren
1Par 25,31
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 24,12
e la XI ª a Eliazip, a Zepxim, e la
1Par 25,19 a sos germans, e foren XII; 19 e la
1Par 27,15
príncep Alday de Natorfat, en lo
1Par 13,Tit
era en Ysrael. 13,Tit Capítol
1Par 26,11
los fills e germans de Cussí eren
1Par 24,13
Zepxim, e la XII ª a Hupà, 13 e la
1Par 25,20 a sos germans, e foren XII; 20 e la
1Par 14,Tit tot ço que hy havia. 14,Tit Capítol
1Par 24,13
13 e la XIII ª a Gesseab, e la
1Par 25,5 axelsar noblesa. E donà Déu a Aman
1Par 25,21 a sos germans, e foren XII; 21 e la
1Par 19,18
aquells da Aram VII M ª carretes e
1Par 15,Tit
per totes les gents. 15,Tit Capítol
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X mília drachmes d’argent e [*] XVIII
X ª a Zacaries, 12 e la XI ª a Eliazip, a
X ª sort axí a Samehí e a sos fills e a
X èn mes fon príncep Moharí lo Natafar,
xerobins de or e de lurs ales com s’
XI foren mayorals de Edom. 2,Tit [*] 1
XI 1E ajustaren-se tot lo poble d’
XI mes fon príncep Baraàs de Piator, dels
XI ª a Eliazip, a Zepxim, e la XII ª a
XI ª sort axí a Atzarell e a sos fills e a
XII de lur linatge. 61 E dels de Caat qui
XII ciutats. 63 E los fills de Merarí, per
XII ciutats e lurs deports. 64 [*] 65 E
XII 1 Aquests vengueren a David en
XII; 10e la terça sort a Jatur e a sos
XII; 11 e la quarta sort axí a Jasser e a
XII; 12 e la sinquena sort axí a Mataties
XII; 13 e la VI ª axí a Baquies e a sos
XII; 14 e la VII ª sort axí an Agarella e
XII; 15 e la VIII ª sort axí a Ysaÿes e a
XII; 16 e la VIIII ª sort axí a [*] e a
XII; 17 e la X ª sort axí a Samehí e a sos
XII; 18 e la XI ª sort axí a Atzarell e a
XII; 19 e la XII ª sort axí a Zebies e a
XII; 20 e la XIII ª sort axí a Subaell e a
XII; 21 e la XIIII ª sort axí a Mataties e
XII; 22 e la XV ª sort axí a Geremot e a
XII; 23 e la XVI ª sort axí a Ananies e a
XII; 24 e la XVII ª sort axí a Janaquesa e
XII; 25 e la XVIII ª sort axí a Ananià e a
XII; 26 e la XVIIII ª sort axí a Moŀlati e
XII; 27 e la XX ª sort axí a Altha e a sos
XII; 28 e la XXI ª sort axí a Atir e a sos
XII; 29 e la XXII ª sort axí a Gidalti e a
XII; 30 e la XXIII sort axí a Naziot e a
XII; 31 e la XXIIII sort axí a Romamti e a
XII. 26,Tit Capítol XXVI 1E les partides
XII ª a Hupà, 13 e la XIII ª a Gesseab, e
XII ª sort axí a Zebies e a sos fills e a
XII è mes, fill de Entiel, e en se
XIII 1 Aconsellà’s David ab los prínceps
XIII. 12 E aquestes eren les partides dels
XIII ª a Gesseab, e la XIIII a Bilgà, 14 e
XIII ª sort axí a Subaell e a sos fills e
XIIII 1 E tramès Huram, rey de Assur, sos
XIIII a Bilgà, 14 e la XV ª a Amor, e la
XIIII fills e tres filles. 6 Tots aquests
XIIII ª sort axí a Mataties e a sos fills
XL M ª pahons, e fo-hi mort Sofach,
XV 1 E David féu casa a nostre Senyor en
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1Par 24,14
e la XIIII a Bilgà, 14 e la
1Par 25,22 a sos germans, e foren XII; 22 e la
1Par 4,27 Amuel e Sachur [*]. 27 E Semyí hach
1Par 16,Tit
-lo en son cor. 16,Tit Capítol
1Par 24,4
de les cases de lurs pares, e foren
1Par 24,14
a Bilgà, 14 e la XV ª a Amor, e la
1Par 25,23 a sos germans, e foren XII; 23 e la
1Par 17,Tit benayr son alberch. 17,Tit Capítol
1Par 24,15
a Amor, e la XVI ª a Assir, 15 e la
1Par 25,24
a sos germans, e eren XII; 24 e la
1Par 18,Tit
enpertostemps. 18,Tit Capítol
1Par 26,9 germans eren hòmens de host, e eren
1Par 29,7
X mília drachmes d’argent e [*]
1Par 24,15
15 e la XVII ª a Episés, e la
1Par 25,25
a sos germans, e eren XII; 25 e la
1Par 19,Tit
al lats del rey. 19,Tit Capítol
1Par 24,16
e la XVIII ª a Paraýs, 16 e la
1Par 25,26
a sos germans, e eren XII; 26 e la
1Par 12,31 31 E del mig trip de Menessè foren
1Par 18,12
Edom en la vall de la Sal, e baté
1Par 7,11
de tots hòmens de guerra, e foren
1Par 20,Tit
als fills d’Amon. 20,Tit Capítol
1Par 23,24
del servey de la casa de Déu de
1Par 23,27
dels fills de Leví: de homa de
1Par 27,23
no féu comptar lo trip de Levý de
1Par 24,16
16 e la XVIIII ª a Jasiel, e la
1Par 25,27
a sos germans, e eren XII; 27 e la
1Par 21,Tit
la mà de sos serfs. 21,Tit Capítol
1Par 24,17
Jasiel, e la XX ª a Jaquim, 17 e la
1Par 25,28
a sos germans, e eren XII; 28 e la
1Par 22,Tit
de l’àngell de Déu. 22,Tit Capítol
1Par 24,17 Jaquim, 17 e la XXI a Gamuel, e la
1Par 25,29 a sos germans, e foren XII; 29 e la
1Par 2,22 Sagub engendrà Jaÿr, e aquest hach
1Par 23,Tit
en lo nom de Déu. 23,Tit Capítol
1Par 24,18
e la XXII ª a Dabies, 18 e la
1Par 25,30
a sos germans, e eren XII; 30 e la
1Par 7,7
ab tot lur perentat XXII M ª e
1Par 20,6
mà e VI en cascun peu, qui eren
1Par 24,Tit
de la casa de Déu. 24,Tit Capítol
1Par 25,31
a sos germans, e eren XII; 31 e la
1Par 27,4 e guiador sobra la companya, e eren
1Par 27,5 prevera, e en la sua companyia eren
1Par 27,10 Efraÿm, e en la sua companyia eren
1Par 27,11
de Sora, e en sa companyia eren
1Par 27,12 Bengemín, e en sa companyia eren
1Par 27,13
de Gera, e en sa companyia eren
1Par 27,14 de Efraÿm, e en se companyia eren
1Par 27,15
de Entiel, e en se companyia eren
1Par 23,4
XXXVII M ª. 4 E havien d’equests
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XV ª a Amor, e la XVI ª a Assir, 15 e la
XV ª sort axí a Geremot e a sos fills e a
XVI fills e VI filles; e sos germans no
XVI 1 E portaren l’archa de nostre Senyor
XVI. E dels fills de Ytamar no foren sinó
XVI ª a Assir, 15 e la XVII ª a Episés, e
XVI ª sort axí a Ananies e a sos fills e a
XVII 1 Dementra que David stava en son
XVII ª a Episés, e la XVIII ª a Paraýs, 16
XVII ª sort axí a Janaquesa e a sos fills
XVIII 1 E aprés açò farí David los
XVIII. 10 E los fills de Cussí, dels fills
XVIII mília quintàs de [*] ferra. 8 E
XVIII ª a Paraýs, 16 e la XVIIII ª a
XVIII ª sort axí a Ananià e a sos fills e
XVIIII 1 Aprés tot açò, morí Naàs, rey
XVIIII ª a Jasiel, e la XX ª a Jaquim, 17
XVIIII ª sort axí a Moŀlati e a sos fills
XVIII M ª, qui foren asenyalats cascú per
XVIII M ª hòmens. 13 E †en Basaces† en
XVII M ª e CC ixent a host e a batalla. 12
XX 1 Aprés d’açò, com l’any fou passat,
XX anys ensús. 25 Cor David dix: –Raposarà
XX anys ensús. 28 Lur stament era per mà
XX anys amunt, cor nostro Senyor dix de
XX ª a Jaquim, 17 e la XXI a Gamuel, e la
XX ª sort axí a Altha e a sos fills e a
XXI 1 E fon fet que Satanàs estech sobra
XXI a Gamuel, e la XXII ª a Dabies, 18 e
XXI ª sort axí a Atir e a sos fills e a
XXII 1 E dix David: –Açò serà le casa de
XXII ª a Dabies, 18 e la XXIII a Macies.
XXII ª sort axí a Gidalti e a sos fills e
XXIII ciutats en le terra de Galaad. 23 E
XXIII 1 E David era ya vell e sadoll de
XXIII a Macies. 19 Açò és lo nombra per
XXIII sort axí a Naziot e a sos fills, e a
XXIIII. 8 E los fills de Bèquer foren
XXIIII dits. Aquest fon nat en Raffà. 7
XXIIII 1 E los fills de Aron eren atresí
XXIIII sort axí a Romamti e a sos fills e
XXIIII M hòmens. 5 E lo príncep de la host
XXIIII M hòmens. 6 Aquests Baraÿas és lo
XXIIII M hòmens. 11 En la companyia del
XXIIII M hòmens. 12 En la companya del
XXIIII M hòmens. 13 E en la companyia del
XXIIII M hòmens. 14 En la companyia del XI
XXIIII M hòmens. 15 E fon príncep Alday de
XXIIII M hòmens. 16 E aquests qui eren
XXIIII M ª ordonats al servey da Déu, e
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1Par 27,1
de l’ayn, e cascuna partida era de
1Par 27,9 racorbà, e en la sua companyia eren
1Par 7,2
host en lo temps de Daviu, e éran
1Par 7,7
guerra, e foren ab tot lur perentat
1Par 12,30
30 E dels fills de Efraÿm foren
1Par 18,5
rey de Sabaà, e David aucís-li
1Par 7,9
caps de casa de lur pare [*] fou
1Par 18,4
CCC carretas e VII M ª cavallers e
1Par 25,Tit son germà, lo manor. 25,Tit Capítol
1Par 26,Tit
e foren XII. 26,Tit Capítol
1Par 27,Tit
·n la casa del rey. 27,Tit Capítol
1Par 28,Tit
del rey era Johab. 28,Tit Capítol
1Par 29,Tit al teu comandament. 29,Tit Capítol
1Par 12,35
fills de Dan, aparellats a batalla,
1Par 7,40
host e batalla. E eren per nombre
1Par 11,15
Israel. 15 E devallaren tres dels
1Par 11,20
germà de Joab, era cap dels altres
1Par 11,25
del terç vasal. 25E ell era dels
1Par 11,42
del trip de Rubèn, sobra ell los
1Par 12,4 4 E Samaÿas de Gabaon, qui era dels
1Par 12,4
era dels XXX vasalls, e sobre los
1Par 12,18
18 L’esperit vestí Masà, cap dels
1Par 23,3
comtats tots los levites hom de
1Par 27,6
6 Aquests Baraÿas és lo vasal dels
1Par 27,6
vasal dels XXX vasalls e sobra los
1Par 3,4
e VI mesos; e en Jerusalem regnà
1Par 19,7
e cavallers. 7 E soldayaren
1Par 25,7
per cantar a nostre Senyor CC L e
1Par 12,34
ach tres al es† ab escut e lança,
1Par 23,3 XXX anys ensús, e foren per nombra
1Par 7,4
lurs pares hòmens aparentats a host
1Par 26,31
e foren damanats en l’ayn
1Par 29,27
regnà sobra tot Ysrael 27 [*]
1Par 5,18
batalla, e trobaren-se que éran
1Par 12,36 hi hach hòmens aparellats a guerra
1Par 23,1
23,Tit Capítol XXIII 1 E David era
1Par 4,37
de Dissipey, fill de Leon, fill de
1Par 29,25 e donà sobra ell honor de regna [*]
1Par 2,27
Jarechmel, son primer nat Maas, e
1Par 9,10
de lurs pares. 10 E dels sacerdots
1Par 4,17 Ésser e Jalon. E consabé Miriarim e
1Par 27,21 Menessè [*]; 21 [*] era en Galaad,
1Par 10,9
entorn per fer novelles a lurs
1Par 11,29
e Abízer anthoyita, 29 [*] e
1Par Prol,4 sant dels bisbes, me rabugeries que
1Par Prol,49
qui és per l’apòstol? Sapiats que
1Par Prol,82 esser tingut per lur anamich com
1Par Prol,84
en convent dels frares. E ço que
1Par Prol,93
dels altres són sordes, què n’he
1Par 4,10
companyia de no destrovir-mi,
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XXIIII M ª hòmens. 2 [*] 3 E era dels
XXIIII M ª hòmens. 10 En la companya del
XXII M ª e DC. 3 E los fills de Huzí foren
XXII M ª e XXIIII. 8 E los fills de Bèquer
XXII M ª e DCCC vasalls de host, hòmens de
XXII M ª hòmens. 6 E fou subjugat Aram a
XX M ª e CC. 10 E los fills de Jadiel
XX M ª pahons, e cremà David totes les
XXV 1 E departí David los prínceps de la
XXVI 1E les partides dels portés foren
XXVII 1 E lo nombra dels fills de Ysrael
XXVIII 1 E ajustà David tots los prínceps
XXVIIII 1 E adonchs lo rey David dix a
XXVII M ª. 36 E dels fills de Asser ixent
XXVI M ª hòmens. 8,Tit Capítol VIII 1 E
XXX al camp [*] de Adulan, e la host dels
XXX; ell gitava le sua lança sobra CCC que
XXX pus honrats, mas entrò el terç no hy
XXX, 43 e Anan, fill de Mahachà, e Josafat
XXX vasalls, e sobre los XXX era Geremies
XXX era Geremies e Jahazel e Johanan e
XXX, e dix: –Amb tu, David, e amb tu, fill
XXX anys ensús, e foren per nombra XXXVII
XXX vasalls e sobra los XXX ell mès
XXX ell mès regidor Amsadab, son fill. 7 E
XXXIII anys e VI mesos. 5 E nasqueren-li
XXXII M ª carretas e lo rey de Maachà e
XXXVIII. 8 E gitaren sorts per demanar axí
XXXVII M ª. 35 E dels fills de Dan,
XXXVII M ª. 4 E havien d’equests XXIIII M
XXXVI M ª, cor hagueren moltes mullers e
XXXX de David e foren trobats dels hòmens
XXXX anys: [*]. 28 E morí en bona valleza
XXXXIIII M ª DCC LX hòmens a host. 19 E
XXXX M ª. 37 D’equells de part de Jordà,
ya vell e sadoll de dies, e féu regnar
Yadeyà, fill de Sadir, e Samaÿas. 38
yamés no fo [*] en Ysrael abans que ell.
Yaquim e Quer. 28 E foren los fills de
Ydeÿas e Jorip e Jatchim 11 e Atzaries,
Ydeymay e Ysbè, pare de Ystemeó. 18 E ssa
Ydó, fill de Zacaries; e del trip de
ýdoles e a lur poble. 10 E materen les
Ylam acaytà, 30 e Maraay nathofarita, [*]
yo trelladàs segons lo sermó letí los
yo he escrit no ha molt lo libra Del
yo ho esprova en convent dels frares. E ço
yo he enterpetrat Divré ha-Iannín, ço és,
yo a fer?» (ço és a dir, si les orelles
yo faré açò e açò. E féu-li venir Déu
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1Par 11,19
19 e dix: –No plàcia a Déu que yo face aquesta cosa, que yo bega la sanch
1Par 11,19 a Déu que yo face aquesta cosa, que yo bega la sanch d’equests hòmens, cor yo
1Par 11,19
la sanch d’equests hòmens, cor yo beuria le lur ànima, cor en paril de
1Par 13,12
die avant, dient: «Com reculliré yo l’arque de Déu [*]?» 13 E per ço,
1Par 14,10
consell a nostre Senyor, dient: –Si yo pug contre los filisteus, donar-los1Par 14,10
dix-li nostre Senyor: –Puge, que yo·ls te daré en te mà. 11 E puyaren en
1Par 14,15 com oyràs le veu de la tempesta que yo los trematré al camp de Betaÿm, adonchs
1Par 17,1
dix a Natan profeta: –Vet que yo sech en casa coberta de sedra e l’
1Par 17,5
he habitat en casa del dia ensà que yo fiu puyar Ysrael de terra de Egipta
1Par 17,11
tos dies per anar als teus pares, yo faré levar le tua sament aprés tu, qui
1Par 17,13
12 [*] entrò enpertostemps. 13 E yo los saré pare e ells seran a mi fills,
1Par 17,16
nostre Senyor, e dix: –Qui som yo, Senyor, ne qui és mon alberch, que tu
1Par 19,12 son germà: –Si pus fort és Aram que yo, tu vina e ajuda’m, e si pus forts són
1Par 19,12
forts són los fills d’Amon que tu, yo t’ajudaré. 13 E sforce’t e sforcem1Par 21,13 dix a Gaddi: –[*] Molt més am caura yo en les mans de nostre Senyor, cor
1Par 21,17
aquell qui maní comtar lo pobla e yo són aquell qui he peccat e he fet lo
1Par 21,23
que li sia bo a sos ulls, vet que yo·t daré los meus bous a fer holocaust e
1Par 21,24
–Axí no és per mi comprat, mas yo ho compraré ab planer argent, car yo no
1Par 21,24
ho compraré ab planer argent, car yo no vull res prestar de ço del teu a
1Par 22,5
totes les terres, per la qual cosa yo lo hy aparallaré. E aparallà David de
1Par 22,10
casa al meu nom, ell me serà fill e yo li saré pare, e endrassaré lo seu regna
1Par 28,2
–Oiats, mos germans e mon poble, yo havia proposat de bastir casa de rapòs
1Par 28,2
del peu de nostre Senyor. Ja hu he yo aparellat de fer. 3 E Déu ha a mi dit:
1Par 28,6
a mi casa e mes claustres, car yo he elet a ell per fill e yo li saré
1Par 28,6
car yo he elet a ell per fill e yo li saré pare. 7 E yo endressaré lo seu
1Par 28,7
ell per fill e yo li saré pare. 7 E yo endressaré lo seu regna enpertostemps,
1Par 29,2
car de nostre Senyor Déu és. 2 E yo ab tot lo meu poder he aparellat a la
1Par 29,14
de la tua laor. 14 E com qui som yo ni lo meu pobla que hajam tenguda força
1Par 29,17
de la tua mà, teu és tot. 17 E yo sé, Déu meu, que tu tries lo coratge
1Par Prol,70
dexebles ne prengueren aximpli. Yo parlé aquestes coses per paraula dels
1Par 17,7
“Diu nostre Senyor Déu de Sabaot: ‘Yo t’he pres del folch derrera les
1Par 21,17
17 E dix David a nostre Senyor: –Yo som aquell qui maní comtar lo pobla e
1Par 29,17
dels dreturés e dels teus alets. Yo amb la humilitat del meu cor he vodades
1Par 11,28
lo ffalonita, 28 e Ysan, fill de Yques racoytà, e Abízer anthoyita, 29 [*]
1Par 4,15
fills de Calef, fill de Jerofonà, e Yram e Elà [*] fóran pares de Canahan. 16
1Par 2,7
7 [*] Achor, aquell qui envergonyí Yrrael com peccà en lo vot. 8 E lo fill de
1Par 5,1
de Rubèn, primer nat de son pare Yrrael, mas per ço com ensiutzà lo lit de
1Par 6,72
e lurs axides. 72 E del trip de Ysacar hagueren Jahades e Jadebrot, [*] 73
1Par 12,32
fer-lo regnar. 32 E dels fills de Ysacar, sabents sciència, per ço que
1Par 1,28
[*] 28 E los fills de Abraam foren Ysach e Ysmael. 29 Aquestes són les
1Par 1,34
de Abraam. 34 E Abraam engendrà Ysach. E los fills de Ysach foren Ysahú
1Par 1,34
engendrà Ysach. E los fills de Ysach foren Ysahú [*]. 35 [*] Elifans,
1Par 6,2
2 E los fills de Caad foren Abram e Ysach e Abron e Busiel. 3 E los de Abram
1Par 6,18
segons dit és, foren Enbatim e Ysach e Abron e Huniel. 19 E los fills de
1Par 23,12 fills de Cahat foren IIII: Abraam e Ysach e Ebrot e Usiel. 13 E los fills de
1Par 29,18 Senyor Déu meu, Déu de Abraam e de
Ysach e de Ysrael, nostros pares,
1Par 2,1 Jacob: Rubèn, Simeon, Leví e Judà e Ysachar e Zabulon 2 e Dan e Josep e
1Par 7,5
los germans de tots los linatges de Ysachar eren hòmens forts de guerra, e
1Par 24,22
e [*]: Jacies, lur cap. 22 E Ysachar, Salomir, [*] Jóat e Ebron. 23 E
1Par 1,34
Ysach. E los fills de Ysach foren Ysahú [*]. 35 [*] Elifans, Rauell e Gehús
372

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 11,28
arrorita e [*] lo ffalonita, 28 e
1Par 8,38
axí: Miraquem e Bruqú e Ismael e
1Par 6,39
fill de Ysrael. 39 E son germà
1Par 3,21
fills de Anamies foren Palaties e
1Par 6,30
de aquell, e Ageàs de aquell, e
1Par 7,3
foren Micael e Obedià e Joel e
1Par 25,3
de Getidum foren Gadalies e Serí e
1Par 25,15
XII; 15 e la VIII ª sort axí a
1Par 26,14
la sort primera a sol ixent a
1Par 27,17 de Mahachà; 17 e del trip de Leví,
1Par 10,14
e girà lo regna a Daviu, fill de
1Par 4,17
E consabé Miriarim e Ydeymay e
1Par 7,10
e Hud e Canaana e Saran e Arsís e
1Par 7,30
fills de Asser foren Jamnà e Ysuà e
1Par 2,49
49 lo qual engendrà Sàaf, pare de
1Par 1,28 E los fills de Abraam foren Ysach e
1Par 9,44
nom axí: Azasiran e Burtú e
1Par 8,18
e Massulam e Hisquí e Èber 18 e
1Par Prol,92 meus»; e faré açò segons que diu
1Par 7,18
germane, le Malquetana, engendrà
1Par 8,16
e Ararat e Àbder. 16 E Michdol e
1Par 8,22
[*]. 19-20 [*] 21 [*] Semeý. 22 E
1Par 1,43
de Edom abans que regnàs rey en
1Par 2,1
2,Tit [*] 1 Aquests foren fills de
1Par 4,10
axí. 10 E cridà Jabés lo Déus de
1Par 5,3
los fills de Rubèn, primer nat de
1Par 5,26 devant ells. 26 E adonchs lo Déu de
1Par 6,38
fill de Caad, fill de Leví, fill de
1Par 7,29
los fills de Josep, fill de
1Par 10,1
X 1 E los fillisteus guerrayaren ab
1Par 11,2
eras aquell que feyes entrar e axir
1Par 11,4 mà de Samuel. 4 E anà Daviu ab tot
1Par 11,10
ab ell en son regna an tot
1Par 11,10
havia dit nostre Senyor Déu sobra
1Par 12,32 ço que sabessen despux so que faria
1Par 12,38
per fer regnar David sobra tot
1Par 12,38
tots aquells qui eren romasos de
1Par 12,40
gran multitut, car alagria era en
1Par 13,2
dix David a tota la universitat de
1Par 13,6
Cariaciarim. 6 E puyà David e tot
1Par 13,8
manaren le vadella. 8 E David e tot
1Par 14,2
havia endressat a esser rey sobra
1Par 14,8
que David era untat rey sobra
1Par 15,12
l’arque de nostre Senyor Déu de
1Par 15,28
qui portava [*] blancha. 28 E tot
1Par 16,3
lo poble [*] 3 e partí a tothom de
1Par 16,17
-lo estar ab Jacob en custuma, en
1Par 16,40
de nostre Senyor, la qual manà a
1Par 17,5
casa del dia ensà que yo fiu puyar
1Par 17,6
6 Aytant com he anat ab
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Ysan, fill de Yques racoytà, e Abízer
Ysaries e Abadies e Amon. Tots aquests
Ysay estava sobre part dreta. E aquell
Ysaÿes son germà, e son fill fon [*]
Ysaÿes de aquell. 31 Aquests són aquells
Ysaÿes, e foren quatra caps. 4 E allí ells
Ysaÿes e Sabies e Mataties, qui eren [*]
Ysaÿes e a sos fills e a sos germans, e
Ysaÿes [*] qui fon fill de aquests [*].
Ysaÿes, fill de Camiel; fill de Nathan,
Ysayi. 11,Tit Capítol XI 1E ajustaren-se
Ysbè, pare de Ystemeó. 18 E ssa muller la
Ysera: 11 tots aquests foren fills de
Ysim e Barià, e Sàraha era lur germana. 31
Ysmaach, e Manasanà, pare de Mabenè e pare
Ysmael. 29 Aquestes són les generacions:
Ysmael e Azaricham e Hobedies e Anaan.
Ysmalar e Jazalies e Joadab foren fills de
Ysmeu: «Si les orelles dels altres són
Ysoda e Abiàzer e Amaalà. 19 Foren los
Yspà foren fills de Addià. 17 E Sabadies e
Yspam e Éber [*] 23 e Abdon e Ezecrí e
Ysrael: Bele, fill de Ebor, qui havia nom
Ysrael Jacob, al qual mudà lo nom nostro
Ysrael: –Si tu, Senyor, me benaeys e crex
Ysrael, foren Enoch e Fallú e Serom e
Ysrael scomoch contre ells l’esperit de
Ysrael. 39 E son germà Ysay estava sobre
Ysrael. 30 E los fills de Asser foren
Ysrael, e fogien los hòmens d’Israel per
Ysrael devant ell. E nostre Senyor, ton
Ysrael en Jerusalem, ço és, Gebús, cor
Ysrael per fer-lo regnar, axí com havia
Ysrael. 11 [*] E Jabuzan, fill de
Ysrael, e foren de lur trip caps dels CC,
Ysrael. Encare tots aquells qui eren
Ysrael havien en cor de fer regnar David.
Ysrael. 13,Tit Capítol XIII 1 Aconsellà’s
Ysrael: –Si a nostro Senyor plau ni a
Ysrael de Beleat a Cariaciharim, qui és en
Ysrael juguaven devant nostre Senyor ab
Ysrael, cor molt era levat en alt son
Ysrael, ajustaren-se tots e raquariren
Ysrael allà [*] he aperellat loch, 13 cor
Ysrael aportava l’archa del testament de
Ysrael, de l’hom entrò a le fembra, una
Ysrael en testament de tostemps, 18 dient:
Ysrael. 41 [*] Eman e Gedità e als altres
Ysrael de terra de Egipta entrò al die de
Ysrael comaní a tots los jutges de Ysrael
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1Par 17,6
Ysrael comaní a tots los jutges de
1Par 18,14
loch on anà. 14 E regnà sobra tot
1Par 19,10
e alegí de tots los jóvens de
1Par 19,17 fou denunciat a David, e ajustà tot
1Par 19,18
’s ab ell. 18 E fugí Aram per
1Par 19,19 de Adorrózer que consumats eren per
1Par 21,1
E fon fet que Satanàs estech sobra
1Par 21,2
nats del poble: –[*] e comptats
1Par 21,4
fort, e axí Joab e anà comptar tot
1Par 21,5
pobla. E foren tots los hòmens de
1Par 21,7
de nostre Senyor Déu, e farí
1Par 21,14
donà nostre Senyor mortaldat en
1Par 21,14 mortaldat en Ysrael e caygueren de
1Par 22,1
e açò sia altar de l’holocaust de
1Par 22,9 haurà nom. Pau e repòs donaré a tot
1Par 22,10
pare, e endrassaré lo seu regna en
1Par 22,12
seny e discreció en regir sobra
1Par 22,13 comanà nostre Senyor a Moysès sobra
1Par 22,17 E manà David a tots los prínceps de
1Par 23,1
féu regnar Salamó, son fill, sobra
1Par 23,2
2 e ajustà tots los prínceps de
1Par 26,29
sos fills, a la obra defora sobra
1Par 26,30
[*], e eren M ª e DCC sobra [*]
1Par 27,1
XXVII 1 E lo nombra dels fills de
1Par 27,16
eren regidors sobra los trips de
1Par 27,23
cor nostro Senyor dix de créxer
1Par 27,24
fo ira de nostre Senyor contra
1Par 28,4
volch fer a mi rey e regnar sobra
1Par 28,5
siti rayal del regna de Déu sobra
1Par 28,8
huy.” 8 »E ara, en presència de tot
1Par 29,18 meu, Déu de Abraam e de Ysach e de
1Par 29,23 benanansa, e obaý e banaý a ell tot
1Par 29,25
levà en alt Salamó a vista de tot
1Par 29,25
de regna [*] yamés no fo [*] en
1Par 29,26
fill de Jessè, regnà sobra tot
1Par 29,30
qui passaren sobra ell e sobra
1Par 2,53
dels seherjatans e aquells fon
1Par 4,17 Miriarim e Ydeymay e Ysbè, pare de
1Par 7,30
E los fills de Asser foren Jamnà e
1Par 4,3
los fills de Etam: Jasrael e
1Par 6,3
foren Nadab e Abiüd e Alatzar e
1Par 24,1 aquests: Nadab e Abiüd e Alaatzar e
1Par 24,2
ordonats en capellans Alatzar e
1Par 24,3
e Aximàlech, e dels fills de
1Par 24,4
de Aleatzar més que dels fills de
1Par 24,4
pares, e foren XVI. E dels fills de
1Par 1,41
Disson [*] e Embran e Esbran e
1Par 24,5
fills de Aleatzar e dels fills de
1Par 6,78
flum Jordà, de Jerichó, devers sol
1Par 26,2
nat Zacaries, e Jasiel lo segon,
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Ysrael que administracen lo meu pobla, no
Ysrael, e féu juý e justícia a tot son
Ysrael aparellats en contra Aram, 11 e l’
Ysrael e passà Jordà, e vench a ells, e
Ysrael. E matà David de aquells da Aram
Ysrael; féran pau ab David e servirenYsrael e temtà David que comtàs lo poble.
Ysrael, de Berzabe entrò a Dan, e portats
Ysrael, e vench en Jerusalem, 5 e donà a
Ysrael dafanents d’armes [*] CCCC M ª e
Ysrael. 8 E dix David a nostro Senyor Déu:
Ysrael e caygueren de Ysrael LXX M ª
Ysrael LXX M ª hòmens. 15 E tramès Déu l’
Ysrael. 2 E manà David que hom ajustàs
Ysrael en sos dies. 10 Ell bastirà casa al
Ysrael enpertostemps.” 11 Donchs ara, mon
Ysrael e que guarts le lig de nostre
Ysrael. E esforse’t e conforte’t, e no
Ysrael de ajudar a Salamó [*], dient: 18
Ysrael, 2 e ajustà tots los prínceps de
Ysrael e los sacerdots e los levites. 3 E
Ysrael, e los vagués e los jutges. 30 [*]
Ysrael ultra Jordà, devers ponent, a tota
Ysrael per lurs caps patrons e los
Ysrael eren aquests: sobra lo trip de
Ysrael axí com les steles del cel. 24 E
Ysrael e no puyà lo nombra de les paraules
Ysrael. 5 E de tots mos fills, que molts
Ysrael. 6 E Déu dix a mi: “Salamó, ton
Ysrael e de tota la congregació de nostre
Ysrael, nostros pares, guordaren açò a la
Ysrael. 24 E tots los prínceps e vasals, e
Ysrael e donà sobra ell honor de regna [*]
Ysrael abans que ell. 26 E David, fill de
Ysrael 27 [*] XXXX anys: [*]. 28 E morí en
Ysrael e sobra tots los regnes e terres.
ysraelita. 54 E los fills de Samet forenYstemeó. 18 E ssa muller la judaycha
Ysuà e Ysim e Barià, e Sàraha era lur
Ysumpnà e Jarbàs, e lo nom de l’altra
Ytamar. 4 E Alatzar [*] engendrà Bisua, 5
Ytamar. 2 E moriren Nadab e Abiüd devant
Ytamar. 3 E aquests depertí David, e
Ytamar, fon lur nombra en lo servey. 4 Mas
Ytamar dels hòmens cap patrons [*] de les
Ytamar no foren sinó VIII. 5 E partirenYtaran e Caran. 42 E los fills de Ésan
Ythamar. 6 E escriví-los Samaÿas, fill
yxent del Jordà, hagueren del trip de
Zabadies lo terç, Janiel lo quart, 3 Elom
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1Par 5,13
VII, ço és, Michael e Massuŀlam e
1Par 2,48
que hach nom Micalí, infentà a ell
1Par 2,1
Simeon, Leví e Judà e Ysachar e
1Par 6,63
per lur linatge del trip de [*]
1Par 12,33
ab ells tots lurs germans. 33 E de
1Par 12,40
qui eren prop, axí com Isachar e
1Par 27,19
fill de Michael; 19 e del trip de
1Par 9,37
e l’altre, Achió, e l’altra,
1Par 15,20
d’aram per mils cantar, 20 e
1Par 15,24
e Josafat e Notavael e Massay e
1Par 16,5
Senyor. 5 E Asap era lur cap, e
1Par 24,11
11 e la VIIII º a Gesua, e la X ª a
1Par 24,25
Jasies, e lo fill de Jasies és
1Par 26,2
fills de Masabonias fon primer nat
1Par 26,11
lo segon, e Nalabies lo terç, e
1Par 27,21
21 [*] era en Galaad, Ydó, fill de
1Par 6,69
ab sos deports [*], 68 [*] 69 e
1Par 3,15
lo terç Sededxies, lo quart
1Par 26,5
Natanael lo V è, 5 e Amiel lo VI, e
1Par 7,19
e Amaalà. 19 Foren los fills de
1Par 2,6
foren Esrom e Mull. 6 E los de
1Par 27,19
trip de Naptalim, Geremot, fill de
1Par 9,21
e nostre Senyor era ab ell. 21 E
1Par 25,19
foren XII; 19 e la XII ª sort axí a
1Par 5,7
generacions, fou lur cap Johel e
1Par 26,10
de Cussí, dels fills de Merarí, fon
1Par 24,12
Zacaries, 12 e la XI ª a Eliazip, a
1Par 27,11
del VIII èn mes era príncep
1Par 7,32
32 E Èber engendrà Jafalet e
1Par 7,34
foren de Lafalet. 34 E los fills de
1Par 8,13
[*] Elad e ses viletas. 13 E Barà e
1Par 5,13 ço és, Michael e Massuŀlam e Zabe e
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Zabe e Zoray e Johacan e Sia e Àber. 14
Zàbet e Tiranó, 49 lo qual engendrà Sàaf,
Zabulon 2 e Dan e Josep e Bengemín e
Zabulon XII ciutats e lurs deports. 64 [*]
Zabulon ixents a la host armats a batalla
Zabulon e Nabtalim, hi aportaven pa amb
Zabulon, Himaàs, fill de Abadia; e del
Zacaries, e l’altra, Macabot. 38 E
Zacaries e Asiel e Gumí e Aliab e Mazia e
Zacaries [*] e Alètzar, qui eren
Zacaries lo segon, e Joel lo terç, e
Zacaries, 12 e la XI ª a Eliazip, a
Zacaries. 26 E los fills de Merarí, Maalí
Zacaries, e Jasiel lo segon, Zabadies lo
Zacaries lo quart; tots los fills e
Zacaries; e del trip de Bengemín,
Zalon e Gariamon e sos deports. 70 E del
Zalum. 16 [*] 17 E los fills de Joatxim
Zamar lo VII, e Papulcay lo VIII; cor Déu
Zamidà Daham e Sèmsem e Alaquí e Abimam.
Zàram foren [*]. 7 [*] Achor, aquell qui
Zariel; 20 e del trip de Efraÿm, Azaÿa,
Zaries, fill de Masalmies, fon porter de
Zebies e a sos fills e a sos germans, e
Zecaries. 8 E Babel, fill de Assam, fill
Zembrí lur cap, per ço com no era lo
Zepxim, e la XII ª a Hupà, 13 e la XIII ª
Zibaray Cursarí, del linatge de Sora, e en
Zómer e Ethana e Suà, lur germana. 33 E
Zómer foren Exir e Rehegà e Gabuà e Aram.
Zómer foren caps de lurs pares e dels
Zoray e Johacan e Sia e Àber. 14 Aquests
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