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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
que sens aquest, si negú vol provar
1Par Prol,29 lo contrari sengles paraules, ço és
1Par Prol,33 mescla la expozició de Teozi, dóna
1Par Prol,34
de Teozi, dóna a conèxer, ço és
1Par Prol,36 ab vergas qui éran posades, e dóna
1Par Prol,79 lo mestre. Menys de açò, membre
1Par Prol,80 açò, membre a mi que doní e liuré
1Par Prol,85
enterpetrat Divré a-Iamín, ço és,
1Par Prol,90 per rimes «en cants que servesquen
1Par Prol,93
altres són sordes, què n’he jo
1Par 1,19
engendrà Éber. 19 E foren nats
1Par 2,21 Bessales. 21 E despuxs vench Srom
1Par 2,48 Sàaf, que hach nom Michalí, infantà
1Par 4,22
e Joàs, Serap, qui senyorejaven
1Par 4,33
aquestas ciutats, qui són entorn
1Par 4,33
a Bàal, açò és, lur habitació, que
1Par 4,39
e cresqueren molt. 39 E anaren
1Par 4,39
de la vall per serchar pastura
1Par 4,41
d’ells, car pastura havia aquí
1Par 4,42
havia aquí a las ovelles. 42 E
1Par 4,42 anaren en lo munt de Saÿr D hòmens
1Par 5,1
fou donada la primera generació
1Par 5,2
primer nat. 2 Mas Judà era soberch
1Par 5,2
mas la primogenícia fou anomenada
1Par 5,9
9 devés sol ixent habitave entrò
1Par 5,11
ells en la terra de Besan entrò
1Par 5,18
Geroboam, rey d’Irrael, 18 ço és
1Par 5,18
e lances e traent darts, sperts
1Par 5,18 éran XXXXIIII M DCC LX hòmens
1Par 5,20
e tots cells qui éran ab ells, car
1Par 5,20
cridaven en la batalla e Déu oyí
1Par 5,22
batalla, [*] e habitaren aquí entrò
1Par 5,23
habità en la terra de Besan entrò
1Par 6,44
de Merarí, lurs germans, stiguéran
1Par 6,49
del sant dels sants del santuari e
1Par 6,56
de la ciutat e sos cortills donaren
1Par 7,4
de lurs pares hòmens aparellats
1Par 7,11
de guerra, e foren XVII M CC axint
1Par 7,11
e foren XVII M CC axint a host e
1Par 7,21
nats de la terra, car devallaren
1Par 7,40
casas de lurs pares, hòmens triats
1Par 8,7
7 Naaman e Axiès e Guera [*]
1Par 8,29
[*] e habitaren en Jerusalem. 29 E
1Par 9,22
tabernacle [*]. 22 Tots éran triats
1Par 9,24
(ço és, Adomies e Ananies), 24 e
1Par 9,24
24 e a IIII vents éran las portas,
1Par 9,24
vents éran las portas, a levant e
1Par 9,24
las portas, a levant e a ponent e
1Par 9,24
a levant e a ponent e a migjorn e
1Par 9,25
éran en los corrals per venir
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a si matex la centència de las scriptures,
a saber, que la una no hy concentí e los
a conèxer, ço és a saber, aquellas coses
a saber, aquellas coses qui menys éran
a conèxer algunes coses supèrflues dels
a mi que doní e liuré a vosaltres la
a vosaltres la splanació dels LXX
a saber, «las Peraules dels Dies dels
a mi matex e als meus»; e faré açò segons
a fer?» (so és, si las orrellas no són
a Éber II fills, lo nom de la un fou
a la filla de Machir, pare de Galaad, e
a ell Zàbet e Tiranó, 49 lo qual engendrà
a Moab [*]. 23 E los habitadors de Natahim
a Bàal, açò és, lur habitació, que a tots
a tots se pertanyia. 34 E Massobat [*] e
a la intrade de Gadob entrò lo sol ixent
a lurs ovellas, 40 e trobaren pastura
a las ovelles. 42 E a ells matexs, ço és,
a ells matexs, ço és, als fills de Simeon
a batalla. E Anaria e Refayà e Huriel,
a [*] Judà, e axí Rubèn no fou anomenat
a sos germans e senyor de tots, mas la
a Josep. 3Donchs, los fills de Rubèn,
a la intrade del desert del flum de
a la Saltà 12 e Ezà. E era lur cap Safan,
a saber, los fills de Rubèn e de Gad e mig
a batalla, e trobaren-se que éran
a host. 19 E féran batalla ab los
a Déu cridaven en la batalla e Déu oyí a
a ells, car se confiaven en ell. 21 E
a la captivitat. 23 E lo mig trip de
a Baaltimon e Sanit e lo munt de Hermon, e
a la part sinestra. E Atan, fill de Guisí,
a perdonar sobre Yrrael, axí com ho manà
a Calef, fill de Sefoniè. 57 E als fills
a host XXXVI M, car haguéran moltas
a host e a batalla. 12 E Supim e Boÿm éran
a batalla. 12 E Supim e Boÿm éran hòmens
a pendre lur bestiar. 22 E Efraÿm, lur
a batalla, caps dels prínceps, ab tot lur
a Manàat [*]. 8 [*] engendrà al camp de
a Gabaon [*] e la muller del senyor de
a porters, i éran CC XII ab lurs caps e ab
a IIII vents éran las portas, a levant e a
a levant e a ponent e a migjorn e a
a ponent e a migjorn e a tremuntana. 25 E
a migjorn e a tremuntana. 25 E lurs
a tremuntana. 25 E lurs germans éran en
a cap de VII dies de un temps en altre per
3
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1Par 9,27
entorn de la casa de Déu, car sola
1Par 9,34
ells matexos al servey. 34 (Ço és
1Par 10,4
ell hach gran por. 4 E dix Saül
1Par 10,9
de Gelboe. 9 E [*] tolguéran lo cap
1Par 10,9
lur terra entorn per fer novellas
1Par 10,9
per fer novellas a lurs ýdolas e
1Par 10,11
tot ço que havían fet los felisteus
1Par 10,13
[*] per ço com ell demanà concell
1Par 10,14 ço que Déu lo ocís, e girà lo regne
1Par 11,1
lo poble d’Irrael en Hebron, dient
1Par 11,5
5 E diguéran los habitadors [*]
1Par 11,13
III vessalls. 13 Ell era ab David
1Par 11,13
com los felisteus se ajustaren aquí
1Par 11,18
porta de Betlem, e aportaren-la
1Par 11,18
no·n volch beura, e santifichà
1Par 11,19 nostro Senyor, 19 e dix: –No plàcia
1Par 12,1
Capítol XII 1 Aquests vinguéran
1Par 12,8
fas de leó e éran laugers com
1Par 12,15
parts, e féran fugir los amicharans
1Par 12,15
fugir los amicharans a levant e
1Par 12,16 de Banjamín e Judà entrò al Mefar,
1Par 12,17
a David. 17 E axí-los David
1Par 12,17
per trayr-lo e liurar-lo
1Par 12,19
del trip de Manassès se aplegaren
1Par 12,19
venia ab los felisteus contre Saül
1Par 12,20 son senyor Saül. 20 E, com hach [*]
1Par 12,21 trip de Manassès. 21 E ajudaren [*]
1Par 12,22 host. 22 E tots dies venían hòmens
1Par 12,23 hòmens guarnits [*] qui venguéran
1Par 12,23
per fer tornar lo regna de Saül
1Par 12,24 VI M e DCCC guarnits e aperellats
1Par 12,33
33 E de Zabulont axint [*] armats
1Par 12,35
35 E dels fills de Dan, aperellats
1Par 12,36
M. 36 E dels fills de Asser axint
1Par 12,36
axint a host, hòmens aperellats
1Par 13,2
los grans senyors, 2 e dix David
1Par 13,2
tota la univercitat de Yrrael: –Si
1Par 13,2
Yrrael: –Si a nostro Senyor plau e
1Par 13,2 vosaltres par bo, trematam e enviem
1Par 13,3
nós, 3 retornarem l’archa de Déu
1Par 13,5
tot Yrrael, de Sitoch [*] entrò
1Par 13,6
E pujà David e tot Yrrael de Baleat
1Par 13,9
e ab trompes. 9 E vingueren entrò
1Par 14,1
e fusta de cedre e mestres [*] per
1Par 14,2
nostro Senyor lo havia endressat
1Par 14,8
-se tots e requeriren David
1Par 14,8
a batalla e, com David ho sabé, axí
1Par 14,8
e, com David ho sabé, axí a ells
1Par 14,10 Rafaÿm. 10 E David demanà concell
1Par 14,11 meus enamichs en la mia mà axí com
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a ells era la guarda, e tenían las claus
a saber, los caps majorals dels levitans
a son scuder: –Trau ta spasa e trespassaa Saül e tramatéran-lo ab ses armas en
a lurs ýdolas e a lur poble. 10 E matéran
a lur poble. 10 E matéran las armas de
a Saül, 12 levaren-se tots los [*] de la
a fitilera, 14 e no requerí nostro Senyor,
a David, fill de Ysay. 11,Tit Capítol XI 1
a David: –Vet que nós som tos ossos e ta
a David: –No vingues ací. E pres David la
a part de munt, com los felisteus se
a batalla en lo camp qui era ple d’ordi,
a David. E David no·n volch beura, e
a nostro Senyor, 19 e dix: –No plàcia a
a Déu que jo fassa aquesta cose, que jo
a David en Sizalech, dementre que era
a cabirols sobre las muntanyas 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 éran venguts per
a sos enamichs, sens tort que ell no·ls
a David com venia ab los felisteus contre
a batalla, e no los ajudà, car ab concell
a Sachalech, se gitaren devant ell hòmens
a la host. 22 E tots dies venían hòmens a
a David per ajudar-li entrò que fou ab
a David en Hebron, per fer tornar lo regna
a ell, segons la peraula de Déu. 24 Dels
a host. 25 E dels fills de Simeon vessalls
a batalla foren L M. Aquests no éran de II
a batalla, foren XXVII M. 36 E dels fills
a host, hòmens aperellats a guerra foren
a guerra foren XXXX M. 37 E d’aquells de
a tota la univercitat de Yrrael: –Si a
a nostro Senyor plau e a vosaltres par bo,
a vosaltres par bo, trematam e enviem a
a nostros germans qui són romasos per tota
a nós, car no la havem raquesta en lo
a la intrade de Emach, per fer venir l’
a Cariacharim, qui és en Judea, per levar
a Janiquedem, e Assahà alsà la mà per
a bastir la casa. 2 E conech David que
a ésser rey sobre Yrrael, car molt era
a batalla e, com David ho sabé, axí a ells
a ells a l’encontre. 9 E los felisteus
a l’encontre. 9 E los felisteus vingueren
a nostro Senyor, dient: –Si jo puig contre
a desportellament d’aygüe. E per ço mès
4

PERE CASANELLAS

1Par 14,14
1Par 14,15
1Par 14,16
1Par 15,1
1Par 15,1
1Par 15,2
1Par 15,29
1Par 16,3
1Par 16,3
1Par 16,3
1Par 16,7
1Par 16,8
1Par 16,16
1Par 16,21
1Par 16,23
1Par 16,24
1Par 16,24
1Par 16,28
1Par 16,28
1Par 16,29
1Par 16,34
1Par 16,35
1Par 16,36
1Par 16,37
1Par 16,37
1Par 16,40
1Par 16,40
1Par 16,42
1Par 16,42
1Par 17,1
1Par 17,2
1Par 17,3
1Par 17,4
1Par 17,6
1Par 17,13
1Par 17,15
1Par 17,15
1Par 17,18
1Par 17,19
1Par 17,19
1Par 17,19
1Par 17,20
1Par 17,25
1Par 18,2
1Par 18,3
1Par 18,6
1Par 18,6
1Par 18,11
1Par 18,13
1Par 18,13
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la vall. 14 E David demanà concell
al camp [*], adonchs axiràs
e perseguí-la de Gabeon entrò
15,Tit Capítol XV 1 David féu casa
Déu en la sua ciutat, e bestí loch
de Déu, sinó los levitans, car
l’archa [*] de Déu fou venguda tro
ell beneý lo poble [*] 3 e pertí
pertí a tot Yrrael, de l’hom entrò
entrò a la fembra, una pessa de pa
mateix die donà David als capellans
e apellau lo ceu nom e féu saber
en M generacions, 16 que ordonà
de una gent en altre [*]. 21 E Déu
no vullau maliciajar.”» 23 «Cantau
en die la sua salvació. 24 Anunciau
a las gents la sua glòria e
és lo ceu loch. 28 Donau glòria
Senyor, linatge de pobles, donau
a Déu glòria e honor, 29 donau
per jutjar la terra.» 34 «Confessau
nom de la tua santedat e per loar
tot lo poble «Amén, e laor sia
de nostro Senyor, e lexà aquella
Senyor, e lexà aquella a Assap e
Gabeon, 40 per secrificar holocaust
en la lig de Déu, la qual manà
-se oyir e als altres sturments
e als altres sturments a cantar
que David stave en son alberch, dix
stà dessots cortines. 2 E dix Natan
aquella nit fou la paraula de Déu
Natan profeta dient: 4 –Vé e digues
com he anat ab Yrrael commaní
13 Jo los saré pare e ells seran
e tota aquesta vizió que Déu dix
que Déu dix a Natan, dix Natan
18 Què dirà David? Què anadiràs
meu, conexs ton servent. 19 [*] com
servent. 19 [*] com a tu és vengut
has feta aqueta noblesa per fer
Senyor Déu, nengú no és semblant
25 Car tu, Déu meu, has revelat
moabites [*] donant dons per trahut
E ferí David Adoròzey, rey de Sabà,
M hòmens. 6 E fou subjugat Aram
-li trehut. E salvà nostro Senyor
aquesta vaxella e santifichà-la
13 [*] en Edom e fou Edom subjugat
a David. E salvà nostro Senyor Déu
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a nostro Senyor, e Déu li dix: –Puja
a batalla, car Déu axirà devant tu per
a Gatza. 17 E axí la fama de David per
a nostro Senyor Déu en la sua ciutat, e
a l’archa de Déu, e atendà aquí tenda. 2
a ells alegí nostro Senyor que portacen l’
a la ciutat de David, Nicol, filla de
a tot Yrrael, de l’hom entrò a la fembra,
a la fembra, una pessa de pa a cascú e un
a cascú e un tros de carn e una ampolla de
a cantar per loar nostro Senyor per mà de
a las gents las suas obres. 9 Cantau al
a Abraam, e son segrament [*]. 17 E féua negun altre poble no sofarí que negun
a nostro Senyor tota la terra, recomptau
a las gents la sua glòria e a tots los
a tots los pobles las suas maravellas, 25
a nostro Senyor, linatge de pobles, donau
a Déu glòria e honor, 29 donau a nostro
a nostro Senyor la glòria del ceu nom,
a Déu, car és bo e per tostemps és la sua
a tu en la tua laor. 36 Beneyiu nostro
a nostro Senyor». 37 E com ell hach dit
a Assap e a sos germans per servir aquella
a sos germans per servir aquella de die en
a nostro Senyor sobre l’altar de l’
a Yrrael. 41 [*] Eman e Gedif e als altres
a cantar a Déu. E los fills de Gedif éran
a Déu. E los fills de Gedif éran stablits
a Natan profeta: –Vet que jo sech en casa
a David: –Fes tot ço que és en ton cor,
a Natan profeta dient: 4 –Vé e digues a
a David mon servent: “Diu nostro Senyor:
a tots los jutges d’Irrael que
a mi fills, e la mia mà no·s levarà de
a Natan, dix Natan a David. 16 E vench
a David. 16 E vench David e stech devant
a David, ton servent, més de honor? Tu,
a tu és vengut a plaer, has feta aqueta
a plaer, has feta aqueta noblesa per fer a
a saber las tuas noblesas. 20 Senyor Déu,
a tu, e no és altre Déu sinó tu, tot axí
a la orella de ton servent de bastir-li
a David. 3 E ferí David Adoròzey, rey de
a Amat, quant anave per metre’s en lo
a David e donà-li trehut. E salvà nostro
a David en tot loch on anave. 7 E pres las
a nostro Senyor ab l’or e l’argent que
a David. E salvà nostro Senyor Déu a David
a David en tot loch on anà. 14 E regnà
5
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1Par 18,14
tot Yrrael, e féu juý e justícia a tot son poble. 15 E Joab, fill de
1Par 19,2
gràcia. E tremès David missatgers a Anum per aconortar-lo de la mort de
1Par 19,2
en la terra dels fills d’Amon, a Anum per aconortar-lo. 3 E digueren
1Par 19,3
3 E digueren los prínceps d’Amon a lur senyor [*]: –E cuydes-te tu que
1Par 19,5
E anaren-se’n e denunciaren-ho a David. E David tremès als missatgers que
1Par 19,7
lurs ciutats e stiguéran aperellats a batalla. 8 E com David ho sabé, tremès1Par 19,9
fills d’Amon e aperellaren-se a batalla a la porta de la ciutat. E los
1Par 19,9
Amon e aperellaren-se a batalla a la porta de la ciutat. E los reys
1Par 19,10
los jóvens d’Irrael aperellats a batalla contre Aram, 11 e l’altre poble
1Par 19,11
Aram, 11 e l’altre poble donà a [*] Isay contra los fills d’Amon. 12 E
1Par 19,12
los fills d’Amon. 12 E dix Joab a son germà: –Si pus fort és Aram que jo,
1Par 19,14
que li plàcia. 14 E acostà’s Joab a Aram a batalla, e lo poble qui era ab
1Par 19,14
plàcia. 14 E acostà’s Joab a Aram a batalla, e lo poble qui era ab Aram fugí
1Par 19,15
per mà de Abisay [*] e vengueren a la ciutat, e Joab se’n tornà a la
1Par 19,15
a la ciutat, e Joab se’n tornà a la ciutat de Jerusalem. 16 E veeren açò
1Par 19,16
d’Aram, trematéran missatgers a Aram ultre Jordà, e a Sofach, príncep de
1Par 19,16
missatgers a Aram ultre Jordà, e a Sofach, príncep de la host de Adoròzer,
1Par 19,17
ensemps. 17 E açò fou denunciat a David, e ajustà tot Yrrael e passà
1Par 20,1
en lo temps que los reys ixen a host, Joab ajustà tot lo poder de la
1Par 20,1
tot lo poder de la host e anà a destrovir tota la terra dels fills d’
1Par 20,3
’n lo poble que era en ella, e posà a Maguerà, en la pedrera del ferro, e·n
1Par 20,4
felisteus e ferí Sabatay de Husay a Sipay, dels fills dels gegants, e foren
1Par 20,5
e aquí ferí Alchanam, fill de Jaÿr, a Lamí, germà de Goliès lo geteu, del qual
1Par 21,2 que comptàs lo poble. 2 E dix David a Joab e als primers nats del poble: –[*]
1Par 21,2
comptau Yrrael, de Berzabe entrò a Dan, e aportau-me lo nombre, car saber
1Par 21,3 E dix Joab: –Nostro Senyor anedirà a son poble C tants. O, senyor rey, tots
1Par 21,5
e comptà tot Yrrael, e vench [*], 5 a David, e donà-li lo nombre del poble.
1Par 21,8
e ferí Yrrael. 8 E dix David a nostro Senyor Déu: –Fort he peccat, com
1Par 21,9
follejat. 9 E parlà nostro Senyor a Gaddi, profeta [*], dient: 10 –Vés e
1Par 21,10
profeta [*], dient: 10 –Vés e parla a David, e digues a ell açò: “Diu nostro
1Par 21,10
10 –Vés e parla a David, e digues a ell açò: “Diu nostro Senyor que prengues
1Par 21,12
que·t perseguéscan tos enamichs a glay o III dies lo glay de nostro Senyor
1Par 21,13
qui·m tremet.” 13 E dix David a Gaddi: –[*] Molt més am jo caure en las
1Par 21,17
e de sachs [*]. 17 E dix David a nostro Senyor: –Jo som aquell qui maní
1Par 21,18
18 E l’àngel de nostro Senyor dix a Gaddi: –Digues a David que dres altar a
1Par 21,18 nostro Senyor dix a Gaddi: –Digues a David que dres altar a Déu en la era de
1Par 21,18
–Digues a David que dres altar a Déu en la era de Evau gebuzeu. 19 E pujà
1Par 21,22 sua faç envés terra. 22 E dix David a Evau: –Dóne’m lo loch de la era e
1Par 21,22
lo loch de la era e bastiré altar a nostro Senyor, per lo planer argent lo
1Par 21,23
sobre lo poble. 23 E dix Evau a David: –Pren-la e fasse’n mon senyor
1Par 21,23 ’n mon senyor lo rey ço que bo sia a sos ulls, vet que jo·t daré los meus
1Par 21,23
vet que jo·t daré los meus bous a fer holocaust e las arades per lenya [*]
1Par 21,24
t’ho donaré. 24 E dix lo rey [*] a Evau: –Axí no és per mi comprat, mas jo
1Par 21,24
jo no vull res prestar ço del teu a nostro Senyor e que los holocausts
1Par 21,25
fossen debades. 25 E donà David a Evau [*] DC pessas d’or. 26 E bastí
1Par 21,26
pessas d’or. 26 E bastí aquí altar a Déu e pujà-hy holocausts e secrificis
1Par 21,27
holocaust. 27 E dix nostro Senyor a l’àngel: –Torna ton cultell en ton
1Par 22,2
que picassen la pedre del tall a bestir la casa de Déu. 3 E ferros per
1Par 22,4
e los tirienchs havían aportada a David molta fusta de cedre. 5 E adonchs
1Par 22,9
nom Salamó. Pau e repòs donaré a Yrrael en tots sos dies. 10 Ell bestirà
6
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1Par 22,13 E donchs seràs abundant si guardes a fer las sirmònies e los judicis que
1Par 22,13
e los judicis que comanà Déu a Moysès sobre Yrrael. Sforse’t e
1Par 22,14 Vet que en ma pobretat he aperellat a nostro Senyor C M quintars d’or e III M
1Par 22,17
e sia Déu ab tu. 17 E manà David a tots los prínceps de Yrrael que
1Par 22,17
prínceps de Yrrael que ajudassen a Salamó [*], dient: 18 –Veus que
1Par 22,19
lo ceu poble. 19 Ara donau lo cor a demanar a nostro Senyor Déu vostro, e
1Par 22,19
19 Ara donau lo cor a demanar a nostro Senyor Déu vostro, e levau e
1Par 23,6
los levites per pertides, ço és a saber: Gerson e Càhat e Merrarí. 7 E los
1Par 23,13
ell e sos infants per tostemps a perfumar devant nostro Senyor [*]. 14 E
1Par 23,30
30 de star cade matí e cade vespre a loar e beneyr lo nom de Déu, 31 en tots
1Par 24,6
una part de assò qui pertanyia a Aletzar e altre de açò qui pertanyia a
1Par 24,6
e altre de açò qui pertanyia a Aytamar e aquestas coses pertanyents als
1Par 24,7
d’aquells. 7 Axí la primera sort a Joraïb, e la segona a Jadaÿas, 8 e la
1Par 24,7
primera sort a Joraïb, e la segona a Jadaÿas, 8 e la terça a Carní, e la
1Par 24,8
e la segona a Jadaÿas, 8 e la terça a Carní, e la quarta a Ceorim, 9 e la
1Par 24,8
8 e la terça a Carní, e la quarta a Ceorim, 9 e la quinta a Malatxies, e la
1Par 24,9
e la quarta a Ceorim, 9 e la quinta a Malatxies, e la sizena a Benjamín, 10 e
1Par 24,9
la quinta a Malatxies, e la sizena a Benjamín, 10 e la setena a Acós, e la
1Par 24,10
sizena a Benjamín, 10 e la setena a Acós, e la vuytena a Abià, 11 e la
1Par 24,10 10 e la setena a Acós, e la vuytena a Abià, 11 e la novena a Jasua, e la deena
1Par 24,11 e la vuytena a Abià, 11 e la novena a Jasua, e la deena a Zacarias, 12 e la
1Par 24,11
11 e la novena a Jasua, e la deena a Zacarias, 12 e la onzena a Eliesip e
1Par 24,12 la deena a Zacarias, 12 e la onzena a Eliesip e Sebeazequim, e la dotzena a
1Par 24,12 Eliesip e Sebeazequim, e la dotzena a Hupà, 13 e la tretzena a Gebeal, e la
1Par 24,13 la dotzena a Hupà, 13 e la tretzena a Gebeal, e la quatorzena a Bilgà, 14 e la
1Par 24,13
tretzena a Gebeal, e la quatorzena a Bilgà, 14 e la quinzena a Amor, e la
1Par 24,14
a Bilgà, 14 e la quinzena a Amor, e la setzena a Asir, 15 e la
1Par 24,14
e la quinzena a Amor, e la setzena a Asir, 15 e la dessetena a Spissés, e la
1Par 24,15
setzena a Asir, 15 e la dessetena a Spissés, e la diuytena a Paraÿas, 16 e
1Par 24,15
dessetena a Spissés, e la diuytena a Paraÿas, 16 e la denovena a Jaziel, e la
1Par 24,16
a Paraÿas, 16 e la denovena a Jaziel, e la vintena a Jaquem, 17 e la
1Par 24,16
la denovena a Jaziel, e la vintena a Jaquem, 17 e la XXI ª a Gamul, e la XXII
1Par 24,17
la vintena a Jaquem, 17 e la XXI ª a Gamul, e la XXII ª a Badies, 18 e la
1Par 24,17
17 e la XXI ª a Gamul, e la XXII ª a Badies, 18 e la XXIII ª a Azies. 19 Açò
1Par 24,18
la XXII ª a Badies, 18 e la XXIII ª a Azies. 19 Açò és lo nombre de lur ofici
1Par 25,5 Déu per axalsar noblesa. E donà Déu a Aman XIIII fills e III filles. 6 Tots
1Par 25,6
qui éran Assap e Getidum e Aman, a cantar en la casa de Déu ab sembes e ab
1Par 25,7
que sabéssan de cant per cantar a nostro Senyor Déu d’Irrael CC LXXXVIII.
1Par 25,9
ab scolans. 9 E axí la primera sort a Josep, fill de Assap; e la segona sort a
1Par 25,9
fill de Assap; e la segona sort a Gadalàs ab sos germans e ab sos fills, e
1Par 25,10
e foren XII; 10 e la terça sort a Jatur e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,10
XII; 10 e la terça sort a Jatur e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
1Par 25,10
terça sort a Jatur e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 11 e la quarta
1Par 25,11
e éran XII; 11 e la quarta sort a Jasser e a sos germans e a sos fills, e
1Par 25,11
XII; 11 e la quarta sort a Jasser e a sos germans e a sos fills, e éran XII;
1Par 25,11
sort a Jasser e a sos germans e a sos fills, e éran XII; 12 e la quinta
1Par 25,12
e éran XII; 12 e la quinta sort axí a Mataties e a sos germans e a sos fills,
1Par 25,12
e la quinta sort axí a Mataties e a sos germans e a sos fills, e éran XII;
1Par 25,12
axí a Mataties e a sos germans e a sos fills, e éran XII; 13 e la sizena
1Par 25,13
e éran XII; 13 e la sizena axí a Baquies e a sos fills e a sos germans, e
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1Par 25,13
1Par 25,13
1Par 25,14
1Par 25,14
1Par 25,14
1Par 25,15
1Par 25,15
1Par 25,15
1Par 25,16
1Par 25,16
1Par 25,16
1Par 25,17
1Par 25,17
1Par 25,17
1Par 25,18
1Par 25,18
1Par 25,18
1Par 25,19
1Par 25,19
1Par 25,19
1Par 25,20
1Par 25,20
1Par 25,20
1Par 25,21
1Par 25,21
1Par 25,21
1Par 25,22
1Par 25,22
1Par 25,22
1Par 25,23
1Par 25,23
1Par 25,23
1Par 25,24
1Par 25,24
1Par 25,24
1Par 25,25
1Par 25,25
1Par 25,25
1Par 25,26
1Par 25,26
1Par 25,26
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
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XII; 13 e la sizena axí a Baquies e
axí a Baquies e a sos fills e
e foren XII; 14 e la setena sort,
14 e la setena sort, a Jaraela e
sort, a Jaraela e a sos fills e
éran XII; 15 e la vuytena sort axí
15 e la vuytena sort axí a Ysaÿes e
sort axí a Ysaÿes e a sos fills e
e foren XII; 16 e la novena sort,
16 e la novena sort, a Maramas e
sort, a Maramas e a sos fills e
e foren XII; 17 e la deena sort,
XII; 17 e la deena sort, a Semeý e
deena sort, a Semeý e a sos fills e
foren XII; 18 e la onzena sort axí
18 e la onzena sort axí a Zarael e
sort axí a Zarael e a sos fills e
e foren XII; 19 e la dotzena sort,
19 e la dotzena sort, a Essabies e
sort, a Essabies e a sos fills e
e éran XII; 20 e la tretzena sort,
20 e la tretzena sort, a Sabuel e
sort, a Sabuel e a sos fills e
foren XII; 21 e la quatorzena sort,
e la quatorzena sort, a Mataties e
sort, a Mataties e a sos fills e
e éran XII; 22 e la quinzena sort,
22 e la quinzena sort, a Geramot e
sort, a Geramot e a sos fills e
e éran XII; 23 e la setzena sort,
23 e la setzena sort, a Maanias e
sort, a Maanias e a sos fills e
e éran XII; 24 e la dessetana sort,
e la dessetana sort, a Janaquesa e
sort, a Janaquesa e a sos fills e
XII; 25 e la divuytena sort axí
e la divuytena sort axí a Anamà e
sort axí a Anamà e a sos fills e
e éran XII; 26 e la denovena sort,
26 e la denovena sort, a Moloti e
sort, a Moloti e a sos fills e
éran XII; 27 e la vintena sort axí
27 e la vintena sort axí a Elitat e
sort axí a Elitat e a sos fills e
e foren XII; 28 e la XXI ª sort,
XII; 28 e la XXI ª sort, a Arit e
XXI ª sort, a Arit e a sos fills e
e foren XII; 29 e la XXII ª sort,
29 e la XXII ª sort, a Gidalti e
ª sort, a Gidalti e a sos fills e
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a sos fills e a sos germans, e foren XII;
a sos germans, e foren XII; 14 e la setena
a Jaraela e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e éran XII;
a sos germans, e éran XII; 15 e la vuytena
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 novena
a Maramas 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 deena
a Semeý 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 onzena
a Zarael 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; 19 e la
a Essabies e a sos fills e a sos germans,
a sos fills e a sos germans, e éran XII;
a sos germans, e éran XII; 20 e la
a Sabuel 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
a Mataties e a sos fills e a sos germans,
a sos fills e a sos germans, e éran XII;
a sos germans, e éran XII; 22 e la
a Geramot e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e éran XII;
a sos germans, e éran XII; 23 e la setzena
a Maanias e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e éran XII;
a sos germans, e éran XII; 24 e la
a Janaquesa e a sos fills e a sos germans,
a sos fills e a sos germans, e éran XII;
a sos germans, e éran XII; 25 e la
a Anamà e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e éran XII;
a sos germans, e éran XII; 26 e la
a Moloti e a sos fills e a sos germans, e
a sos fills e a sos germans, e éran XII;
a sos germans, e éran XII; 27 e la vintena
a Elitat 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; 28 e la XXI ª
a Arit 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 éran XII;
a sos germans, e éran XII; 30 e la XXIII ª
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1Par 25,30
e éran XII; 30 e la XXIII ª sort, a Nasiot e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,30
30 e la XXIII ª sort, a Nasiot e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
1Par 25,30
ª sort, a Nasiot e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 31 e la XXIIII
1Par 25,31
éran XII; 31 e la XXIIII ª sort axí a Romanti e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,31
e la XXIIII ª sort axí a Romanti e a sos fills e a sos germans, e foren XII.
1Par 25,31
sort axí a Romanti e a sos fills e a sos germans, e foren XII. 26,Tit Capítol
1Par 26,6
vuytè; car Déu lo havia beneÿt. 6 E a Zamaÿas, son fill, nasquéran fills que
1Par 26,13
en lo gran per casas de lurs pares a scrivir en cade portal. 14 Caech la
1Par 26,14
portal. 14 Caech la primera sort a sol ixent a Ysaÿes [*] fou fill de
1Par 26,14
Caech la primera sort a sol ixent a Ysaÿes [*] fou fill de aquest [*]. 15-16
1Par 26,29
Isbar, e de Nanies e de sos fills, a la obre defora sobre Yrrael, e los
1Par 27,24
E Joab, fill de Seruià, lo comensà a comptar e no splegà, car entretant fou
1Par 27,33
[*] era atrecí conceller del rey, e a prop ell Aricòfel. 34 E era aprés ell
1Par 28,2
en mon cor de bestir casa de repòs a l’archa de la covinensa de Déu e a l’
1Par 28,2
a l’archa de la covinensa de Déu e a l’scabell dels peus de nostro Senyor
1Par 28,4
4 »E nostro Senyor ha més alet a mi que negun de la casa de mon pare per
1Par 28,4
e entre los fills de mon pare volch a mi fer rey e regnar sobre Yrrael. 5 [*]
1Par 28,6
sobre Yrrael. 5 [*] 6 E dix Déu a mi: “Salamó, ton fill, bestirà a mi casa
1Par 28,6
a mi: “Salamó, ton fill, bestirà a mi casa [*], car jo he alegit a ell per
1Par 28,6
a mi casa [*], car jo he alegit a ell per fill e jo li saré pare. 7 E jo
1Par 28,8
e que fassau haretar la bona terra a vostros infants aprés de vosaltres per
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 de totas ayines d’argent a pes de
1Par 28,14
a pes e de totas ayines d’argent a pes de cascun ofici, 15 e lo pes del
1Par 28,16
cressolas [*]. 16 E donà-li or a pes a ops de la taula de l’aperellament
1Par 28,16
[*]. 16 E donà-li or a pes a ops de la taula de l’aperellament e de
1Par 28,17
or munde [*] e als bacins d’argent a pes de cade bací, 18 e a l’altar del
1Par 28,18
d’argent a pes de cade bací, 18 e a l’altar del perfum or smarat a pes e la
1Par 28,18
e a l’altar del perfum or smarat a pes e la forma [*] dels xerubins de or e
1Par 28,19
dix David: «Tot açò m’és stat fet a saber ab la forma de las obras de part
1Par 28,20 nostro Senyor Déu.» 20 E dix David a Salamó, son fill: –Sfortce’t e conforte
1Par 28,21
dels preveras e dels levitans, a tot lo ofici de la casa de Déu. E [*] en
1Par 29,1
1 Ladonchs dix lo rey David a tota la univercitat qui era devant ell:
1Par 29,2
jo ab tot lo meu poder he aperellat a la casa de Déu or a las aÿnes d’or e
1Par 29,2
he aperellat a la casa de Déu or a las aÿnes d’or e argent a las d’argent
1Par 29,2
Déu or a las aÿnes d’or e argent a las d’argent e aram a las d’aram e
1Par 29,2
or e argent a las d’argent e aram a las d’aram e ferro a las de ferro e
1Par 29,2
argent e aram a las d’aram e ferro a las de ferro e fusta a las de fusta e
1Par 29,2
aram e ferro a las de ferro e fusta a las de fusta e pedres de carbonclo e de
1Par 29,3
tresor d’or e d’argent que donaré a la casa de mon Déu, part tot açò que he
1Par 29,4
e VII M quintars d’argent smarat a enblanquir las parets de las casas de
1Par 29,5
no umpla [*] sa mà e que la stena a nostro Senyor? 6 Donchs, vodaren los [*]
1Par 29,7
prínceps de la obre del rey. 7 [*] a la [*] casa de nostro Senyor Déu [*], X
1Par 29,9
car ab lo cor complit donaren a nostro Senyor, e nagex lo rey David se
1Par 29,12
ta mà és de sfortsar e de axalsar a tots. 13 Ara, Senyor Déu nostro, nos
1Par 29,13 Senyor Déu nostro, nos confessam a tu e loam lo nom de la tua laor. 14 E
1Par 29,17
qui ací és, [*] ha vodat ab alegria a tu. 18 Senyor Déu de Abraam e de Ysach e
1Par 29,18
que guarderan açò per tostemps a la tua volentat, e aytals són las
1Par 29,20 endressat. 20 E adonchs dix David a tota la congregació: –Beneÿt sia
1Par 29,20
lurs pares, e enclinaren-se [*] a nostro Senyor e al rey. 21 E
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1Par 29,21
Senyor e al rey. 21 E secrificaren
1Par 29,21
ab lur abeuratge, e secrificis molt
1Par 29,22
fill de David. E untaren-lo
1Par 29,23 molta benenansa, e obeyí e beneyí
1Par 29,24
tots los fills del rey David [*]
1Par 29,25 Salamó. 25 E Déu levà en alt Salamó
1Par 16,18 en testament de tostemps, 18 dient:
1Par 29,11
nostro pare per totstemps. 11
1Par Prol,26
e tot lo setgle combat entre si
1Par Prol,35 qui menys éran stades ditas dabans
1Par Prol,73
solament als contredients, qui
1Par Prol,78 en las coses, mas que sia mudade
1Par Prol,78 mas que sia mudade ab lo actor e
1Par 4,9
9 Fou Jabés [*] dient: –Li infantà
1Par 4,10
lo meu terme, e que sia la tua mà
1Par 4,23 Natahim e de Gaderà habitaven aquí
1Par 5,10
En lo temps de Saül feren batallas
1Par 5,19
hòmens a host. 19 E féran batalla
1Par 5,20
[*]. 20 [*] e tots cells qui éran
1Par 6,33
33 E aquests e aquells qui staven
1Par 6,67
Siquèn, en lo munt de Efraÿm
1Par 6,69
[*], 68 [*] 69 e Zalon e Gariamon
1Par 7,7
hòmens forts de guerra, e foren
1Par 7,23
per aconhortar-lo. 23 E tornà
1Par 7,40
a batalla, caps dels prínceps,
1Par 9,20
entigament, e nostro Senyor era
1Par 9,22
triats a porters, i éran CC XII
1Par 9,22
i éran CC XII ab lurs caps e
1Par 9,25
dies de un temps en altre per star
1Par 9,26
altre per star ab aquests, 26 car
1Par 9,31
dels levitans, era majoral [*]
1Par 10,1
X 1 E los felisteus guerrajaven
1Par 10,7
e sos fills e tota la host qui era
1Par 10,9
lo cap a Saül e tramatéran-lo
1Par 11,3 en Hebron al rey. E féran covinensa
1Par 11,4
per mà de Samuel. 4 E anà David
1Par 11,9
valor, e nostro Senyor Déu [*] era
1Par 11,10
són los caps vessalls qui éran
1Par 11,10
éran ab David, qui se sfortsaven
1Par 11,10
se sfortsaven ab ell en son regne
1Par 11,13
era dels III vessalls. 13 Ell era
1Par 11,23
de taler de taxidor. E devallà ell
1Par 12,2
dels geritans, 2 traent sagetes
1Par 12,2
sagetes ab arch en la mà dreta, e
1Par 12,2
mà squerra las pedres e las sagetes
1Par 12,8
8 Del trip de Gad se apertaven
1Par 12,8
d’armes e de host, aperallats
1Par 12,17
pau ni per ajudar-li, ne si éran
1Par 12,18
amb tu, fill de Jassè, pau, pau sia
1Par 12,18
Jassè, pau, pau sia ab tu e pau sia
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a nostro Senyor [*] aprés aquell die M
a tot Yrrael. 22 E menjaren e baguéran
a nostro Senyor per ésser rey e Sadoch per
a ell tot Yrrael. 24 E tots los prínceps e
a lo rey Salamó. 25 E Déu levà en alt
a ulls de tot Yrrael e donà sobra ell
“A tu donaré la terra de Canahan, part de
A tu, Senyor, ést la granesa, el
ab aquestas III veriatats. E certes
ab vergas qui éran posades, e dóna a
ab dents de cha morden, en poblich
ab lo actor e ab lo mestre. Menys de açò,
ab lo mestre. Menys de açò, membre a mi
ab dolor, haurà nom axí. 10 E cridà Jabés
ab mi, e feràs companya de no destroyrab lo rey quan regnà. 24 E los fills de
ab los agaritans e cayguéran en lurs mans
ab los agaritans [*]. 20 [*] e tots cells
ab ells, car a Déu cridaven en la batalla
ab lurs fills éran aquests: [*] Eman lo
ab sos deports [*], 68 [*] 69 e Zalon e
ab sos deports. 70 Del mig trip de
ab tot lur perentesch per compte XXII M e
ab sa muller, e consabé un fill, e mèsab tot lur linatge [*]. Éran per nombre
ab ell. 21 E Zaries, fill de Mensalmes,
ab lurs caps e ab lurs linatges, e David e
ab lurs linatges, e David e Samuel lo
ab aquests, 26 car ab leyaltat éran
ab leyaltat éran aquests IIII portés e
ab leyaltat que fos sobre la obra dels
ab Yrrael, e fugiren los homes de Yrrael
ab ells era fugida, desempararen las
ab ses armas en lur terra e sercharen-na
ab David [*] devant nostro Senyor e
ab tot Yrrael en Jerusalem, ço és, Gebús,
ab ell. 10 Aquests són los caps vessalls
ab David, qui se sfortsaven ab ell en son
ab ell en son regne ab tot Yrrael [*]. 11
ab tot Yrrael [*]. 11 [*] Jabusam, fill de
ab David a part de munt, com los felisteus
ab una verga e tolch-li la sua lansa
ab arch en la mà dreta, e ab la mà squerra
ab la mà squerra las pedres e las sagetes
ab arch. Éran dels germans de Saül, e de
ab David Amassat, Abadamat, hòmens d’
ab lansa e scut, qui havían fas de leó e
ab ell de un cor ensemps, o si éran
ab tu e pau sia ab tos valedors, car
ab tos valedors, car nostro Senyor te
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1Par 12,19
1Par 12,19
1Par 12,22
1Par 12,28
1Par 12,32
1Par 12,38
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 13,1
1Par 13,1
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,13
1Par 15,15
1Par 15,16
1Par 15,16
1Par 15,16
1Par 15,16
1Par 15,16
1Par 15,19
1Par 15,21
1Par 15,24
1Par 15,27
1Par 15,28
1Par 15,28
1Par 15,28
1Par 16,5
1Par 16,5
1Par 16,6
1Par 16,22
1Par 16,42
1Par 17,2
1Par 17,6
1Par 17,20
1Par 18,11
1Par 19,2
1Par 19,8
1Par 19,14
1Par 19,17
1Par 19,19
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se aplegaren a David com venia
Saül a batalla, e no los ajudà, car
David per ajudar-li entrò que fou
que era fadrí vassall de host
e foren de lur trip caps dels CC, e
de guerra e hòmens bé aperellats e
hi portaven pa amb àzens e
pa amb àzens e ab camells e
amb àzens e ab camells e ab muls e
e ab camells e ab muls e ab bous,
e ab muls e ab bous, ab vianda [*],
Capítol XIII 1 E aconcellà’s David
dels milanars e dels centanars e
per tota la terra de Yrrael, e
levitans, qui són en las ciutats
deports. E, com ells seran ajustats
tots jugaven devant nostro Senyor
nostro Senyor ab gran poder e
Senyor ab gran poder e ab cants e
poder e ab cants e ab fitoles e
ab cants e ab fitoles e ab tabals e
e ab tabals e ab tamborets [*] e
mia?» 13 E per ço no la recullí
lo manament de Déu, en lurs spatles
dels levitans que féssan star [*]
que féssan star [*] ab hipnes e
star [*] ab hipnes e ab cants e
ab hipnes e ab cants e ab tabals e
ab cants e ab tabals e ab trompes e
cantors éran Aman e Assap e Atam
Obetedom e Joel e Azaries cantaven
qui éran capellans, trompaven
VII merdans. 27 E David era abrigat
l’archa del testament de Déu
Déu ab jubilació, faent-ho oyir
faent-ho oyir ab [*] tabals e
lo quart, e Joel lo quint [*]
de tabals e d’òrguens, e Assap
6 E Benaÿas e Jafiel, capellans
22 “No toqueu los meus untats ne
42 E Haman e Gedif havían
és en ton cor, car nostro Senyor és
en tabernacle. 6 Aytant com he anat
tot axí com nosaltres havem oyit
e santifichà-la a nostro Senyor
[*]. 2 E dix David: –Faré amistansa
com David ho sabé, tremès-hi Joab
Aram a batalla, e lo poble qui era
’s David contre Aram e combaté’s
éran per Yrrael; féran pau
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ab los felisteus contre Saül a batalla, e
ab concell dels caps dels felisteus lo’n
ab ten gran host com host de Déu. 23 E
ab la casa de son pare, qui era príncep,
ab ells tots lurs germans. 33 E de
ab cor complit, e vengueren en Hebron per
ab camells e ab muls e ab bous, ab vianda
ab muls e ab bous, ab vianda [*], ab
ab bous, ab vianda [*], ab pances e figues
ab vianda [*], ab pances e figues e vi e
ab pances e figues e vi e oli e bous e
ab los prínceps dels milanars e dels
ab tots los grans senyors, 2 e dix David a
ab ells sían tots los sacerdots e tots los
ab lurs deports. E, com ells seran
ab nós, 3 retornarem l’archa de Déu a
ab gran poder e ab cants e ab fitoles e ab
ab cants e ab fitoles e ab tabals e ab
ab fitoles e ab tabals e ab tamborets [*]
ab tabals e ab tamborets [*] e ab trompes.
ab tamborets [*] e ab trompes. 9 E
ab trompes. 9 E vingueren entrò a
ab si en la sua ciutat, e féu-la posar
ab perxes. 16 E dix David als prínceps
ab hipnes e ab cants e ab tabals e ab
ab cants e ab tabals e ab trompes e ab
ab tabals e ab trompes e ab sembes per
ab trompes e ab sembes per alsar gran veu
ab sembes per alsar gran veu per donar
ab sembes d’aram per mils cantar, 20 e
ab òrguens en la octava per sobrepujar. 22
ab trompes devant l’archa de Déu, e
ab un mantell de porpre, e tots los
ab jubilació, faent-ho oyir ab [*]
ab [*] tabals e ab òrguens [*]. 29 E com
ab òrguens [*]. 29 E com l’archa [*] de
ab sturments de tabals e d’òrguens, e
ab sembes. 6 E Benaÿas e Jafiel, capellans
ab trompes, tots aquests sonàvan
ab los meus profetas no vullau
ab ells trompes e sembes per fer-se oyir
ab tu. 3 E en aquella nit fou la paraula
ab Yrrael commaní a tots los jutges d’
ab las nostres orellas. 21 E qui és aytal
ab l’or e l’argent que aportà de totas
ab Naum, fill de Naàs, car son pare en son
ab tota la sua host. 9 E axiren los fills
ab Aram fugí per ell. 15 E com los fills
ab ell. 18 E fugí Aram per Yrrael. E matà
ab David e serviren-lo. E puxs no
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1Par 20,4
4 E aytentost hach batalla en Gatza
1Par 20,5
5 E aprés hach moltas batallas
1Par 21,6 E Leví e Benjamín no foren comptats
1Par 21,20
e viu l’àngel, e IIII fills ceus
1Par 21,24 per mi comprat, mas jo ho compraré
1Par 21,26
E apellà nostro Senyor e respòs
1Par 22,11
ara, mon fill, sia nostro Senyor
1Par 22,15
e·ncara tu hi anediràs, 15 que
1Par 22,16 sens nombre. Leva e fes, e sia Déu
1Par 22,18 que vertaderament nostro Senyor és
1Par 24,5
5 E pertiren-los per sort aquells
1Par 25,1
e de Getidum, qui profetitzaven
1Par 25,1
qui profetitzaven ab òrguens e
1Par 25,1
ab òrguens e ab tabals i
1Par 25,1
òrguens e ab tabals i ab sembes e
1Par 25,3
lur pare Getidum, que profetitzave
1Par 25,5
fills de Aman, profeta del rey
1Par 25,6
e Aman, a cantar en la casa de Déu
1Par 25,6
en la casa de Déu ab sembes e
1Par 25,6 casa de Déu ab sembes e ab tabals e
1Par 25,7
la del rey. 7 E fou lur nombre
1Par 25,8
als grans com als pochs, mestres
1Par 25,9
Assap; e la segona sort a Gadalàs
1Par 25,9
sort a Gadalàs ab sos germans e
1Par 26,8 e lurs germans foren hòmens d’host
1Par 26,9
LXII. 9 E los fills de Mazalamies
1Par 26,30
Yrrael ultre Jordà, devés ponent,
1Par 27,32
[*] Jael, fill de Simon, era
1Par 28,1
e del bestiar del rey e sos fills
1Par 28,12
forma de tot ço qui era en sperit
1Par 28,19
«Tot açò m’és stat fet a saber
1Par 28,20 hages por, car nostro Senyor Déu és
1Par 29,2
car de nostro Senyor Déu és. 2 E jo
1Par 29,9
poble, per ço que havían vodat, car
1Par 29,17
ton poble, qui ací és, [*] ha vodat
1Par 29,21 M braus e M merdans e M moltons
1Par 29,22
devant nostro Senyor aquell die
1Par 29,23
rey en loch de David, son pare,
1Par 12,19
felisteus lo’n féran tornar dient:
1Par 29,30
Peraules de Natan profeta [*]. 30
1Par 6,71
mig trip de Manassès, Gelon, en
1Par 12,8 Gad se apertaven ab David Amassat,
1Par 27,19
trip de Zabulon, Ismaÿas, fill de
1Par 2,29
de Abissur, Abial, e infantà-li
1Par 15,24
e Canà, porters de la archa. 24 E
1Par 1,43
que regnaren en la terra de Edom
1Par 16,19
part de la vostra haretat.” 19 Que
1Par 17,13
la he levada en aquell qui és stat
1Par 22,5
havia obs son fill gran moltitut
1Par 24,22
e los fills de Salomir, Jóar e
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ab los felisteus e ferí Sabatay de Husay a
ab los felisteus, e aquí ferí Alchanam,
ab ells, e fou sbaleÿt Joab per la peraule
ab ell, qui s’amagaren [*]. 21 [*] E Evau
ab planer argent, car jo no vull res
ab foch qui devallà del cel sobre lo altar
ab tu, e seràs abundant e bestiràs la casa
ab tu són molts mestres sabent obrar de
ab tu. 17 E manà David a tots los prínceps
ab vosaltres, reposau-vos de tots
ab aquells, per ço car éran prínceps [*]
ab òrguens e ab tabals i ab sembes e ab
ab tabals i ab sembes e ab veus. Lur
ab sembes e ab veus. Lur nombre, dels
ab veus. Lur nombre, dels hòmens de la
ab òrguens per loar e beneyr lo nom de
ab paraules de Déu per axalsar noblesa. E
ab sembes e ab tabals e ab òrguens en lo
ab tabals e ab òrguens en lo servey de la
ab òrguens en lo servey de la casa de Déu
ab lurs germans que sabéssan de cant per
ab scolans. 9 E axí la primera sort a
ab sos germans e ab sos fills, e foren
ab sos fills, e foren XII; 10 e la terça
ab poder de servir, e éran LXII. 9 E los
ab lurs germans, hòmens d’host, éran
ab tota la obra de nostro [*] e al servey
ab los fills del rey. 33 E [*] era atrecí
ab sos scuders e tots los vessalls de la
ab ell del palau de la casa de Déu e de
ab la forma de las obras de part de nostro
ab tu. No·t derrelinquirà ni·t lexarà
ab tot lo meu poder he aperellat a la casa
ab lo cor complit donaren a nostro Senyor,
ab alegria a tu. 18 Senyor Déu de Abraam e
ab lur abeuratge, e secrificis molt a tot
ab gran alegria e féran regnar [*] Salamó,
ab molta benenansa, e obeyí e beneyí a ell
–Ab los nostros caps vendrà en gràcia de
Ab tot son regisme e son vessallatge e los
Abaasan, e Sterot e lurs axides. 72 E del
Abadamat, hòmens d’armes e de host,
Abadies; e del trip de Naptalim, Gerimot,
Aban e Molid. 30 E los fills de Nadab
Abanies e Josofat e Natanael e Masay e
abans que regnàs rey en Yrrael: Bele, fill
abans érau de poch nombre e ten pochs que
abans que tu. 14 E fer-l’he star en mon
abans que morís. 6 E apellà son fill
Abaron. 23 E los fills de Abaron, Jories,
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1Par 24,23
Jóar e Abaron. 23 E los fills de
1Par 27,12 companya del novèn mes fou príncep
1Par 18,12
ferí Edom en la vall de la Sal, e
1Par 3,3 quint fou Geroboam, lo qual hach de
1Par 8,25
e Geremies e Elem e Antories 25 e
1Par 1,9
los de Cuns foren Sabaà e Belerià e
1Par 6,44
E Atan, fill de Guisí, fill de
1Par 3,21
fou son germà, e son fill fou [*]
1Par 5,15
fill de Gedús, 15 germà del fill de
1Par 8,38
e Brucú e Ysmael e Azaries e
1Par 9,16
fill de Saf, fill de Assap, 16 e
1Par 6,74
del trip de Asser haguéran Mezal e
1Par 8,23 Semeús. 22 E Ispam 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 Joachan e Siza e
1Par 8,12
12 E los fills d’ell foren Fàal e
1Par 29,21
e M merdans e M moltons ab lur
1Par 2,24 E la muller de Srom, qui havia nom
1Par 3,10
E lo fill de Salamó fou Roboam, e
1Par 24,10
e la setena a Acós, e la vuytena a
1Par 2,29
E lo nom de la muller de Abissur,
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
d’Ehitub, e Aximàlech, fill de
1Par 24,6
e devant Sadoch, [*] fill de
1Par 27,34
ell Joyadè, fill de Benaÿas, e
1Par 7,18
la Malquetana, engendrà Ysoda e
1Par 8,11 de lurs pares. 11 E Mansip engendrà
1Par 2,16
16 E las germanes foren Sarugà e
1Par 2,17
Abigay e Joab e Azael [*]. 17 E
1Par 3,1
e lo segon Deniel, lo qual hach de
1Par 2,16
Abigal. E los fills de Sarugà foren
1Par 2,42
fou Messà son primer nat, e
1Par 8,4
e Guetà e Abiüd. 4 E Abiüd hach
1Par 6,23
e Assur, fills de aquell, 23 [*] e
1Par 11,20
Açò féran los III vessalls. 20
1Par 19,15
fugit, fugiren aytembé per mà de
1Par 2,28 de Onam Samay [*]; foren Nadab e
1Par 2,29
29 E lo nom de la muller de
1Par 8,3
3 E Sbael hach fills Edad e Guetà e
1Par 8,4
fills Edad e Guetà e Abiüd. 4 E
1Par 26,28
profeta e Saül, fill de Cis, e
1Par 27,21
trip de Benjamín, Jaziel, fill de
1Par 7,8
Làzer e Alinay e Ambrí e Genimot e
1Par 1,27
e Tare, 27 e Tare engendrà [*]
1Par 1,28
[*] Abraam. 28 E los fills de
1Par 1,29
les generacions: Lo primer nat de
1Par 1,32
que engendrà Caturà, concopina de
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Abaron, Jories, lo primer nat, e Amarias,
Abàssar amonita, del trip de Benjamín, e
abaté XVIII M hòmens. 13 [*] en Edom e fou
Abchalà, sa muller [*]. 4 Aquests V li
Abdayà e Famiel foren fills de Sazach. 26
Abdè e Romà e Septachà. E los fills de
Abdí, fill de Mauch, 45 [*] fill de
Abdies [*]. 22 E lo fill de Sachanias fou
Abdies, fill de Gemí, cap dels de la casa
Abdies e Amon. Tots aquests foren fills de
Abdies, fill de Samaÿas, fill de Galal,
Abdon [*], 75 e Licohe e Raop e lurs
Abdon e Ezecrí e Evan 24 e Geremies e Elem
Abdon, e l’altre Assur e l’altre Sis e
Abdon, [*] e l’altre, Sis, e l’altre,
Àber. 14 Aquests són los fills de Abial e
Àber e Misam e Sómer; aquests bestiren [*]
abeuratge, e secrificis molt a tot Yrrael.
Abià, infantà-li Assú, pare de Tecoha.
Abià fou son fill, [*] 11 [*] 12 e [*]
Abià, 11 e la novena a Jasua, e la deena a
Abial, e infantà-li Aban e Molid. 30 E
Abial e fills de Hurí, de Geroe, fill de
Abiassab, fill de Corè, e sos germans de
Abiatar, sacerdots, e los levitans Uriel e
Abiatar, éran capellans. E Senessarè era
Abiatar, per ésser caps petrons. Aquests
Abiatar. E Joab era príncep de la host del
Abiàzer e Amaalà. 19 E foren los fills de
Abicub e Alafàel. 12 E los fills d’ell
Abigal. E los fills de Sarugà foren Abigay
Abigal infantà Amassà, e lo pare de Amassà
Abigal de Carmel, 2 e lo terç fou Absalon,
Abigay e Joab e Azael [*]. 17 E Abigal
Abipcí e los de Merezà, pare de Hebron. 43
Abirua e Norman e Coha 5 e Gerà e Fuzen e
Abisay, fill de aquest, e Asuris, fill †de
Abisay, germà de Joab, era cap dels altres
Abisay [*] e vengueren a la ciutat, e Joab
Abissur. 29 E lo nom de la muller de
Abissur, Abial, e infantà-li Aban e
Abiüd. 4 E Abiüd hach Abirua e Norman e
Abiüd hach Abirua e Norman e Coha 5 e Gerà
Abner, fill de Ner, e Joab, fill de
Abner; 22 e del trip de Dan, Azariel, fill
Abrà e Anachó e Alamor: tots aquests foren
Abraam. 28 E los fills de Abraam foren
Abraam foren Ysach e Ysmael. 29 Aquestas
Abraam fou Ysmael; lo primer nat de Ysmael
Abraam, fou lo primer Gembran, e Jaes e
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1Par 1,33
isquéran de Caturà, concopina de
1Par 1,34 Caturà, concopina de Abraam. 34 E
1Par 16,13 juýs de la sua bocha. 13 Sament de
1Par 16,16 en M generacions, 16 que ordonà a
1Par 29,18
ab alegria a tu. 18 Senyor Déu de
1Par 6,2
Metarí. 2 E los fills de Gad foren
1Par 6,3
e Ebron e Biziel. 3 E los fills de
1Par 6,18
fills de Gat, segons dit és, foren
1Par 23,12
12 E los fills de Cahat foren IIII:
1Par 23,13
e Ebrot e Uziel. 13 E los fills de
1Par 15,27 toros e VII merdans. 27 E David era
1Par 3,2
Abigal de Carmel, 2 e lo terç fou
1Par 4,21
de Masseà, e los linatges de Bet
1Par 4,40
grassa e bona e la terra era
1Par 22,11
sia nostro Senyor ab tu, e seràs
1Par 22,13 Senyor Déu teu. 13 E donchs seràs
1Par 7,19
19 E foren los fills de Zamidà
1Par 6,54
de Aron en los lurs térmens, fou
1Par, Expl
de la terra de Yrrael. Expl Ací
1Par Prol,Expl no són entanents). Prol,Expl Ací
1Par 3,24
foren Atdaÿas e Eliazip e Pelayà e
1Par 8,1
son primer nat, e Sbael lo segon, e
1Par 29,30 son regisme e son vessallatge e los
1Par 8,15
e Genemot 15 e Sabadies e Rarat e
1Par 8,35
Meriabal e Mèliech e Torahoas e
1Par 8,36 e Mèliech e Torahoas e Achès. 36 E
1Par 11,36
fill de Ul, 36 Afer lo macharita e
1Par 13,7 la casa de Benadab, on era Assahà e
1Par 24,3
e Sadoch, dels fills de Aletzar, e
1Par 6,8 engendrà Sadoch, e Sadoch engendrà
1Par 6,9
e Sadoch engendrà Achimàs, 9 e
1Par 11,11
Yrrael [*]. 11 [*] Jabusam, fill de
1Par 9,37
37 e l’altre, Gaguedó, e l’altre,
1Par 2,7
los fills de Zàram foren [*]. 7 [*]
1Par 9,17 porters éran Salum e Top e Talmon e
1Par 2,49 pare de Mabenà e pare de Gabací. E
Par Prol,6
en los libres dels Reys, són
1Par 11,5 habitadors [*] a David: –No vingues
1Par 29,17
coses. E ara ton poble, qui
1Par Prol,Expl
no són entanents). Prol,Expl
1Par, Expl
regnes de la terra de Yrrael. Expl
1Par 9,11
Sadoch, fill de Maraioch, fill de
Par Prol,10
és dit remembrament de
1Par Prol,2
stava ferma e pura segons
1Par Prol,79 lo actor e ab lo mestre. Menys de
1Par Prol,84 ho sprove en covent dels frares. E
1Par Prol,91
a mi matex e als meus»; e faré
1Par 4,2
e Jóat engendrà Umar e Lóat; e
1Par 4,10
de no destroyr-me, jo faré
1Par 4,10
de no destroyr-me, jo faré açò e
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Abraam. 34 E Abraam engendrà Ysach. E los
Abraam engendrà Ysach. E los fills de
Abraam, sos servents, fills de Jacob, sos
Abraam, e son segrament [*]. 17 E féu-lo
Abraam e de Ysach e de Jacob, nostros
Abram e Ysay e Ebron e Biziel. 3 E los
Abram foren Aron e Moysès e Maria, lur
Abram e Ysay e Ebron e Biziel. 19 E los
Abram e Isaý e Ebrot e Uziel. 13 E los
Abram foren Aron e Moysès. [*] per
abrigat ab un mantell de porpre, e tots
Absalon, fill de Mechaà, que fou filla de
Abudabús, de la casa de Ber. 22 E Joatchín
abundade e ampla e posade en pau, car †en
abundant e bestiràs la casa del senyor ton
abundant si guardes a fer las sirmònies e
Acaam e Cenízem e Alaquí e Binan. 20 E los
Acaat e caygué-los en sort 55 Hebron,
acaba lo Primer libre del Paralipàmenon.
acaben los pròlechs de sent Gerònim. Inc
Acap e Jornam e Delayà e Anahan, qui foren
Acayà lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà
accidents que passaren sobre ell e sobre
Àchder. 16 E Michdol e Yspà foren fills de
Achès. 36 E Achès engendrà [*] Alamèrer e
Achès engendrà [*] Alamèrer e Simànet e
Achia lo folonita, 37 [*] e Naharay, fill
Achià, qui menaven la vadella. 8 E David e
Achimàlech, dels fills de Aytamar; lur
Achimàs, 9 e Achimàs engendrà Azaries, e
Achimàs engendrà Azaries, e Azaries
Achinoní, aquest era cap dels
Achió, e l’altre, Zacharies, e l’altre,
Achor, aquell que envergonyí Yrrael com
Achtiman e llurs germans. E Solomero, lo
Achzà fou filla de Calech. 50 [*] Fill de
ací recomptades. E moltes qüestions de l’
ací. E pres David la devesa de Sion, e féu
ací és, [*] ha vodat ab alegria a tu. 18
Ací acaben los pròlechs de sent Gerònim.
Ací acaba lo Primer libre del
Acicub, majoral de la casa de Déu. 12 E
açò que no podem dir, de las coses
açò que ells havían enterpetrat, sertes
açò, membre a mi que doní e liuré a
açò que jo he enterpetrat Divré a-Iamín,
açò segons que diu Ysmeu: «Si las orrellas
açò són las generacions dels saritans. 3 E
açò e açò. E féu-li venir Déu açò que
açò. E féu-li venir Déu açò que demanà
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1Par 4,10
açò e açò. E féu-li venir Déu
1Par 4,33
ciutats, qui són entorn a Bàal,
1Par 6,54
aquell; e Chimàs, de aquell. 54 E
1Par 10,5
sobre ella. 5 E com son scuder viu
1Par 11,24
[*], e aucís-lo [*]. 24 Tot
1Par 16,37
Senyor». 37 E com ell hach dit
1Par 16,43
stablits al portal. 43 E aprés que
1Par 17,17
tu m’hages fet venir? 17 E encara
1Par 17,25
servent de bastir-li casa, per
1Par 18,1
18,Tit Capítol XVIII 1 Aprés
1Par 19,1
19,Tit Capítol XVIIII º 1 Aprés tot
1Par 19,16 la ciutat de Jerusalem. 16 E veeren
1Par 19,17 aquests se ajustaren ensemps. 17 E
1Par 21,3
per què requers tu, mon senyor,
1Par 21,7
per la peraule del rey. 7 E fou
1Par 21,10
e parla a David, e digues a ell
1Par 22,1
–Açò serà la casa de Déu [*], e
1Par 22,3
portals e de las frontissas. Tot
1Par 22,5
hy aperellaré. E aperellà David de
1Par 24,6
qui pertanyia a Aletzar e altre de
1Par 28,19
de nostro Senyor Déu. 19 Tot
1Par 28,19
Senyor Déu. E dix David: «Tot
1Par 28,20
’t e conforte’t e sias fort e fes
1Par 29,3
a la casa de mon Déu, part tot
1Par 29,18 Jacob, nostros pares, que guarderan
1Par 11,19
han portada. E no la volch beura.
1Par 22,1
22,Tit Capítol XXII 1 E dix David:
1Par 24,19
Badies, 18 e la XXIII ª a Azies. 19
1Par 13,1
en Yrrael. 13,Tit Capítol XIII 1 E
1Par 7,22 temps, e vengueren sos germans per
1Par 19,2 tremès David missatgers a Anum per
1Par 19,2
dels fills d’Amon, a Anum per
1Par 19,3
que David hich hage enviat [*] per
1Par 2,54
de Samet foren Laem e lo Nafà e
1Par 24,10 sizena a Benjamín, 10 e la setena a
1Par 19,14 Senyor fassa ço que li plàcia. 14 E
1Par 15,2 E adonchs dix David que nengú no s’
1Par 6,32
e adonchs stiguéran axí com éran
1Par Prol,18 Alexandria e Agipte loen Hacissiya
1Par Prol,41
vulgarment són axelsades sens
1Par Prol,78 las coses, mas que sia mudade ab lo
1Par 29,8 casa de nostro Senyor Déu per mà de
1Par Prol,75
per los cantons, e axí matex los
1Par 4,6
Elà [*]. 6 E Nahatà li infantà
1Par 1,1
1,Tit Capítol primer 1
1Par 12,20
ell hòmens de Macessè, ço és,
1Par 1,51
qui fou fill de Masaab. 51 E morí
1Par 18,5 E vench Aram Darmatzach per ajudar
1Par 1,30
30 e Mismà e Dumà e Mossaà e
1Par 9,7
Salu, fill de Massulan, fill de
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açò que demanà tot. 11 E Calup, germà de
açò és, lur habitació, que a tots se
açò que direm fou asetiament per albergar
açò que Saül havia fet, féu semblant e
açò féu Benayà, fill de Joyadà; e ell era
açò, lexà d’aquí avant l’archa del
açò fou fet, anà-ce’n tot lo poble,
açò és stat poch en lo teu sguardament:
açò, Senyor, ha après ton servent de
açò ferí David los felisteus e humilià’ls
açò, morí Naàs, rey dels fills d’Amon, e
açò los fills d’Aram, trematéran
açò fou denunciat a David, e ajustà tot
açò? Ni per què serà gran colpa en Yrrael?
açò mal en l’esguardament de nostro
açò: “Diu nostro Senyor que prengues
açò sia l’altar de l’holocaust de
açò féu aperallar David, e aperallà molt
açò que havia obs son fill gran moltitut
açò qui pertanyia a Aytamar e aquestas
açò li donà per scrit de part de nostro
açò m’és stat fet a saber ab la forma de
açò, no·t temes ni hages por, car nostro
açò que he aperallat al santuari, 4 ço és,
açò per tostemps a la tua volentat, e
Açò féran los III vessalls. 20 Abisay,
–Açò serà la casa de Déu [*], e açò sia l’
Açò és lo nombre de lur ofici per venir en
aconcellà’s David ab los prínceps dels
aconhortar-lo. 23 E tornà ab sa muller,
aconortar-lo de la mort de son pare, e
aconortar-lo. 3 E digueren los prínceps
aconortar-te de ton pare? Sàpies que no
Acorrobech e Joab e la meytat de Malayta,
Acós, e la vuytena a Abià, 11 e la novena
acostà’s Joab a Aram a batalla, e lo
acostàs en l’archa de Déu, sinó los
acostumats en lur ofici. 33 E aquests e
actor lur [*] los LXX enterpetredors, e
actor, obriren sengles ceŀlas, e asò·s
actor e ab lo mestre. Menys de açò, membre
Acuel lo gesimon. 9 E alegrà’s lo poble,
acuzadors [*], com en las altres coses me
Acuzam e Éfer e Timuy e Asfí. Aquests
Adam, Sed, [*] 2 Caynam, Malael, Jàrech, 3
Adamà e Jassebat [*] e Eliüd e Ciltay,
Adar, e foren majorals de Edom: Tamnà e
Adaratey, rey de Sabaà, e David aucís-li
Adat e Temà 31 e Geçur e Nafís e Quèdema.
Addayà, fill de Samià; 8 e Jabamès, fill
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1Par 8,16
16 E Michdol e Yspà foren fills de
1Par 23,23
los fills de Muzí foren [*] Meab e
1Par 4,36
e Joachabà e Soaÿas e Saÿas e
1Par 9,12
fill de Melchies, e Amasay, fill de
1Par 27,25
rey era tresorer Assuàner, fill de
1Par 9,12
majoral de la casa de Déu. 12 E
1Par 1,29
nom Nabayot, e l’altre Cadar e
1Par 9,23
de la casa de Déu [*] (ço és,
1Par Prol,43 sabéran los LXX enterpetredors, e
1Par 6,32
de nostro Senyor en Jerusalem, e
1Par 14,15
que jo los trematré al camp [*],
1Par 15,2
de Déu, e atendà aquí tenda. 2 E
1Par 21,14
en las mans dels hòmens. 14 E,
1Par 22,5
a David molta fusta de cedre. 5 E
1Par 24,2
devant lur pare, menys de infants;
1Par 29,10 David se alegrà de gran goig. 10 E
1Par 29,20
lo palau que he endressat. 20 E
Par Prol,9
se determena e hy són tocades.
1Par 10,2
los felisteus Saül e sos fills.
1Par 16,33
se los camps e tot ço qu·hi és. 33
1Par 19,6
los missatgers de David.
1Par 1,21
e Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e
1Par 18,10 Adoràzer, rey de Sabaà; 10 tramès
1Par 16,29
presents e veniu als ceus palaus,
1Par 18,8 E pres Macahat e Machur, ciutats de
1Par 18,9
ferida e consumada tota la host de
1Par 18,10
que li fes gràcies, com havia ferit
1Par 19,19
host. 19 E veeren los servents de
1Par 18,7
d’or que havían los servents de
1Par 19,16
e a Sofach, príncep de la host de
1Par 18,3
per trahut a David. 3 E ferí David
1Par 27,4 sobre la part del mes segon era Dey
1Par 11,15
III dels XXX en lo camp [*] de
1Par 3,2
Calmay, rey de Gessur; lo quart fou
1Par 11,42
e Saabat, fill de Aquilat; 42 e
1Par 11,36
34 [*] 35 Elifà, fill de Ul, 36
1Par Prol,9
sgleya, justa cose era que fos
1Par 27,26
la obra de fora e de la lauró era
1Par 5,10
temps de Saül feren batallas ab los
1Par 5,10
e cayguéran en lurs mans los
1Par 5,19
a host. 19 E féran batalla ab los
1Par Prol,17 los jueus. Sàpies que Alexandria e
1Par 3,2
lo quart fou Adunies, fill de
1Par 8,13
de lurs pares e dels habitadors de
1Par Prol,84 E açò que jo he enterpetrat Divré
1Par 12,18
tos valedors, car nostro Senyor te
1Par 12,31 cascú per son nom que venguéssan en
1Par 12,19
contre Saül a batalla, e no los
1Par 12,17
los si éran venguts per pau ni per
1Par 12,22 tots dies venían hòmens a David per
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Addià. 17 E Sabadies e Malsulam e Ysquí e
Àder e Gerencot. 24 Aquests són los fills
Adiel e Suel e Benÿas, 37 e Sizà, fill de
Adiel, [*] fill de Massulam, e fou fill de
Adiel, e sobre los tresors de fora, en las
Adies, fill de Gerocam, fill de Fassur,
Adobael e Mibsan 30 e Mismà e Dumà e
Adomies e Ananies), 24 e a IIII vents éran
adonchs, per què no rebran la mia releció
adonchs stiguéran axí com éran acostumats
adonchs axiràs a batalla, car Déu axirà
adonchs dix David que nengú no s’acostàs
adonchs, donà nostro Senyor morteldat en
adonchs dix David: –Mon fill Salamó és
adonchs foren ordonats en sacerdots
adonchs David beneyí Déu devant tota la
adonchs dix David a tota la congregació:
Adonchs lo Paralipàmenon és dit
Adonchs los falisteus feriren Jonatàs e
Adonchs cantaran los arbres [*] per la fas
Adonchs Anum, rey d’Amon, tremès, i els
Adoram e Huzal e Diquelà 22 e Ebal e
Adoram son fill al rey David per demanar
adorau Déu en lo palau de la sua santedat.
Adoràzer, on havia molt aram [*]. 9 E oyí
Adoràzer, rey de Sabaà; 10 tramès Adoram
Adoràzer, [*]. E encara li tremès vaxella
Adoràzer que consumats éran per Yrrael;
Adoròzer [*]. 8 E pres Macahat e Machur,
Adoròzer, e aquests se ajustaren ensemps.
Adoròzey, rey de Sabà, a Amat, quant anave
Adorra e sa companya, e Molet era príncep
Adulam, e la host dels felisteus era
Adunies, fill de Aguayt, 3 lo quint fou
Adunmà, fill de Suzà, lo robonita, cap del
Afer lo macharita e Achia lo folonita, 37
afermat e nostre cilenci aprovàs. Car,
Afrí, fill de Caliüd, 27 e sobre les
agaritans e cayguéran en lurs mans los
agaritans e ells habitaven en lurs
agaritans [*]. 20 [*] e tots cells qui
Agipte loen Hacissiya actor lur [*] los
Aguayt, 3 lo quint fou Geroboam, lo qual
Agulon. Aquests féran fugir los habitadors
a-Iamín, ço és, a saber, «las Peraules
ajuda, ton Déu. E rabé-los David e mèsajuda de David per fer-lo regnar. 32 E
ajudà, car ab concell dels caps dels
ajudar-li, ne si éran ab ell de un cor
ajudar-li entrò que fou ab ten gran host
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1Par 18,5
1Par 19,19
1Par 19,12
1Par 12,21
1Par 22,17
1Par 19,12
1Par 16,35
1Par 13,5
1Par 15,4
1Par 19,17
1Par 20,1
1Par 23,2
1Par 28,1
1Par 15,3
1Par 11,13
1Par 14,8
1Par 14,13
1Par 19,7
1Par 19,16
1Par 11,1
1Par 22,2
1Par 13,2
1Par 28,2
1Par 1,46
1Par 2,1
1Par 4,41
1Par 4,43
1Par 5,26
1Par 6,48
1Par 6,78
1Par 8,8
1Par 9,16
1Par 9,27
1Par 9,33
1Par 11,3
1Par 11,25
1Par 12,16
1Par 12,18
1Par 14,15
1Par 16,9
1Par 16,42
1Par 17,5
1Par 17,21
1Par 18,10
1Par 19,4
1Par 21,23
1Par 22,10
1Par 23,4
1Par 23,13
1Par 23,25
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C. 5 E vench Aram Darmatzach per
serviren-lo. E puxs no volguéran
són los fills d’Amon que tu, jo t’
milanars del trip de Manassès. 21 E
a tots los prínceps de Yrrael que
pus fort és Aram que jo, tu vina e
-nos Déu de la nostra salvació e
molt los plagué aquesta cose. 5 E
loch que ell havia aperellat. 4 E
17 E açò fou denunciat a David, e
que los reys ixen a host, Joab
son fill Salamó sobre Yrrael, 2 e
David. 28,Tit Capítol XXVIII 1 E
la servíssan per tostemps. 3 E féu
part de munt, com los felisteus se
David era untat rey sobre Yrrael,
cremàs. 13 Encara los felisteus se
Maabà. E los fills d’Amon se
la host de Adoròzer, e aquests se
fill de Ysay. 11,Tit Capítol XI 1
de Yrrael. 2 E manà David que hom
ab lurs deports. E, com ells seran
host de Jerusalem. 2 E com los hach
aprés ell Edat [*], qui ferí Median
1 Aquests foren fills de Jacob,
porxos qui foren trobats [*] entrò
de Emach, e habitaren aquí entrò
en Arat Gosam, e foren catius entrò
germans levitans éran tots ordonats
hagueren del trip de Rubèn, Bassen,
[*] a Manàat [*]. 8 [*] engendrà
de Assaà, fill de Alcanà, qui stava
e tenían las claus del vespre fins
e de nit éran sobre ells matexos
tots los vells d’Irrael en Hebron
era dels XXX pus honrats, mas entrò
dels fills de Banjamín e Judà entrò
Déu. E rabé-los David e mès-los
de la tempesta que jo los trematré
las gents las suas obres. 9 Cantau
E los fills de Gedif éran stablits
Yrrael de terra de Egipte entrò
Déu hi sia anat per rembre, sinó
de Sabaà; 10 tramès Adoram son fill
cap e la meitat de la barba entrò
e las arades per lenya [*]
tots sos dies. 10 Ell bestirà casa
n’hi d’aquests XXIIII M ordonats
Aron e Moysès. [*] per secrifichar
dix: –Reposerà nostro Senyor Déu
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ajudar Adaratey, rey de Sabaà, e David
ajudar [*] als fills de Amon. 20,Tit
ajudaré. 13 Sforce’t e sfortcem-nos per
ajudaren [*] a la host. 22 E tots dies
ajudassen a Salamó [*], dient: 18 –Veus
ajude’m, e si pus forts són los fills d’
ajusta-nos e stors-nos de las gents,
ajustà David tot Yrrael, de Sitoch [*]
ajustà David los fills de Aron e los
ajustà tot Yrrael e passà Jordà, [*] e
ajustà tot lo poder de la host e anà a
ajustà tots los prínceps d’Irrael e los
ajustà David tots los prínceps de la host
ajustar David tota la univercitat d’
ajustaren aquí a batalla en lo camp qui
ajustaren-se tots e requeriren David a
ajustaren altre vegada en la vall. 14 E
ajustaren de lurs ciutats e stiguéran
ajustaren ensemps. 17 E açò fou denunciat
Ajustaren-se tot lo poble d’Irrael en
ajustàs tots los palegrins de la terra de
ajustats ab nós, 3 retornarem l’archa de
ajustats, levà’s en peus e dix: –Oyiu,
al camp de Moab; e lo nom de la sua ciutat
al qual nostro Senyor mudà lo nom Yrrael.
al die de vuy, e habitaren aquí en loch d’
al die de vuy. 5,Tit Capítol quint 1 Los
al die de vuy. 6,Tit Capítol VI 1 Los
al servey del tabernacle de la casa de
al desert de Jaessa [*], 79 e Cademar e
al camp de Moab, quant ne trematia Huzim e
al corral de Notafetens. 17 E los porters
al matí e obrien e tancaven. 28 E tenían
al servey. 34 (Ço és a saber, los caps
al rey. E féran covinensa ab David [*]
al terç no hy vench, e mès-lo David
al Mefar, a David. 17 E axí-los David a
al cap de faeltat. 19 E aquells del trip
al camp [*], adonchs axiràs a batalla, car
al Senyor e salmajau e alegrau-vos per
al portal. 43 E aprés que açò fou fet, anà
al die de vuy; çó stat de tenda en tenda e
al teu poble, e metre lo teu nom en
al rey David per demanar pau e que·l
al mantó [*], e tremès-los-ne. 5 E
al secrifici; tot t’ho donaré. 24 E dix
al meu nom, ell me serà fill e jo li seré
al servey de Déu, e [*] jutges hi havia VI
al santuari devant nostro Senyor, ell e
al ceu poble e poserà’l en Jerusalem per

17

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 23,29
de la cèmola del vespre
1Par 26,30
ab tota la obra de nostro [*] e
1Par 29,3
Déu, part tot açò que he aperallat
1Par 29,8
havia pedres precioses donava-les
1Par 29,20
-se [*] a nostro Senyor e
1Par 8,11
11 E Mansip engendrà Abicub e
1Par 6,70
de Cahat qui són romasos, Aner e
1Par 6,60 Benjamín los donaren atrecí Gabaà e
1Par 8,36
e Achès. 36 E Achès engendrà [*]
1Par 7,8 e Ambrí e Genimot e Abrà e Anachó e
1Par 7,19 fills de Zamidà Acaam e Cenízem e
1Par 2,39
engendrà Ales, e Ales engendrà
1Par 2,40
Ales, e Ales engendrà Alazà, 40 e
1Par 7,23
nom Beriahà, car en mal era en son
1Par 16,43
e David retornà per beneyr son
1Par 17,1 1 Dementre que David stave en son
1Par 17,14
tu. 14 E fer-l’he star en mon
1Par 17,16 –Qui som jo, Senyor, ni qui és mon
1Par 17,23
sobre lo teu servent e sobre lo ceu
1Par 6,54
E açò que direm fou asetiament per
1Par 6,27 Safay e Màar 27 e Aliap e Gerotan e
1Par 6,34
de Joel, fill de Samuel, 34 fill de
1Par 9,16
e Baraquies, fill de Assaà, fill de
1Par 12,6
e Belay e Zafaries lo arapita, 6 e
1Par 20,5
ab los felisteus, e aquí ferí
1Par 6,45
45 [*] fill de Amasies, fill de
1Par 9,11
e Joatxim 11 e Atzeries, fill de
1Par 15,2
Déu, sinó los levitans, car a ells
1Par 19,10
batalla li era devant i derrera, e
1Par 28,4
Yrrael empertostemps, car Judà ha
1Par 28,6
bestirà a mi casa [*], car jo he
1Par 28,10
10 Vet are que nostro Senyor t’ha
1Par 29,9 Déu per mà de Acuel lo gesimon. 9 E
1Par 29,9
Senyor, e nagex lo rey David se
1Par 15,25 e los prínceps dels milanars anaven
1Par 6,30
aquell, e Usaà, de aquell, 30 [*] e
1Par 16,9
9 Cantau al Senyor e salmajau e
1Par 16,10 E loau lo nom de la sua santedat, e
1Par 16,10
la sua santedat, e alegrau-vos e
1Par 16,32 Brugescha la mar e la sua planesa,
1Par 16,31 e †conega† lo món qui no·s mou. 31
1Par 12,40
e moltons en gran moltitut, car
1Par 15,16 sembes per alsar gran veu per donar
1Par 29,17
poble, qui ací és, [*] ha vodat ab
1Par 29,22
nostro Senyor aquell die ab gran
1Par 13,9
la, que no caygués, car la vadella
1Par 28,18
[*] dels xerubins de or e de lurs
1Par 2,39
Austayan, 39 e Austayan engendrà
1Par 2,39
39 e Austayan engendrà Ales, e
1Par 9,43 engendrà Rafayà, e Rafayà engendrà
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al secrifici, e las fogasses primes
al servey del rey. 31 E de Hebron era cap
al santuari, 4 ço és, III M quintars d’or
al tresor de la casa de nostro Senyor Déu
al rey. 21 E secrificaren a nostro Senyor
Alafàel. 12 E los fills d’ell foren Fàal
Alam e lurs deports [*]. 71 E los fills de
Alàmenth [*] e sos deports. Totas lurs
Alamèrer e Simànet e Assumrí, e Assumrí
Alamor: tots aquests foren de Bèquer. 9 De
Alaquí e Binan. 20 E los fills de Efraÿm
Alazà, 40 e Alazà engendrà [*] Celum, 41 e
Alazà engendrà [*] Celum, 41 e Celum
alberch, 24 e sa filla hach nom
alberch. 17,Tit Capítol XVII 1 Dementre
alberch, dix a Natan profeta: –Vet que jo
alberch e mon regne per tostemps. E la sua
alberch, que tu m’hages fet venir? 17 E
alberch [*] perdurablament, fes axí com
albergar los fills de Aron en los lurs
Alcanà. Aquests foren fills un de l’
Alcanà, fill de Roratam, fill de Diel,
Alcanà, qui stava al corral de Notafetens.
Alcanà e Gezies e Sariel e Jòzer e Sabuzan
Alchanam, fill de Jaÿr, a Lamí, germà de
Alchies, 46 fill de Amsí, fill de Barí,
Alchies, fill de Massulam, fill de Sadoch,
alegí nostro Senyor que portacen l’archa
alegí de tots los jóvens d’Irrael
alegit per senyor e de la casa de Judà és
alegit a ell per fill e jo li saré pare. 7
alegit que tu li bastescas casa en son
alegrà’s lo poble, per ço que havían
alegrà de gran goig. 10 E adonchs David
alegrament per fer pujar l’archa de la
Alegràs de aquell, e Ysaÿes de aquell. 31
alegrau-vos per totas ses maravellas. 10
alegrau-vos e alegren-se los pobles,
alegren-se los pobles, lo cor dels
alegren-se los camps e tot ço qu·hi és.
Alegren-se los cels e sbalaesca’s la
alegria era en Yrrael. 13,Tit Capítol XIII
alegria. 17 E feren star los levitans Emà,
alegria a tu. 18 Senyor Déu de Abraam e de
alegria e féran regnar [*] Salamó, fill de
alenegà e moch-se. 10 Per ço vench la
ales com se stanían sobre l’archa del
Ales, e Ales engendrà Alazà, 40 e Alazà
Ales engendrà Alazà, 40 e Alazà engendrà
Alesà, e [*] Azael. 44 E Azael hagué VI
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1Par 28,4
4 »E nostro Senyor ha més
1Par 29,1
fill, és u que nostro Senyor Déu ha
1Par 7,21
Sutalla, fill d’aquell, e Àsser e
1Par 25,4 e Sabuel e Geremot e Amas e Anan e
1Par 16,13
sos servents, fills de Jacob, sos
1Par 29,17
coratge dels dreturés e dels teus
1Par 8,37
e Rafà fon fill d’aquell, e
1Par 6,3
fills de Aron foren Nadap e Aliüd e
1Par 6,4
e Aliüd e Aletzar e Aytamar. 4 E
1Par 6,50
50 Aquests són los fills de Aron:
1Par 9,20
presents† [*]. 20 E Fineès, fill de
1Par 11,12 matà una vegade. 12 E aprés ell era
1Par 23,21 Maalí e Muzí. E los fills de Maalí,
1Par 23,22
fills de Maalí, Aletzar e Sis. 22 E
1Par 24,1
fills de Aron éran Nadab e Aliüd e
1Par 24,2 adonchs foren ordonats en sacerdots
1Par 24,3
David, e Sadoch, dels fills de
1Par 24,4
4 Mas foren trobats dels fills de
1Par 24,4
e pertiren-los dels fills de
1Par 24,5
prínceps [*] de Déu dels fills de
1Par 24,6
una part de assò qui pertanyia a
1Par 24,28
e Ebrí. 28 Los fills de Maalí fou
1Par 15,24
e Masay e Zacaries e Beniaes e
1Par Prol,17
per scarnir los jueus. Sàpies que
1Par Prol,36 qui éran posades, e dóna a conèxer
1Par 11,32 e Ayel rebita e Smanot lo bacurem e
1Par 6,27
fills Elcanà e Safay e Màar 27 e
1Par 11,46
e Josà, germà de Rissí, 46 e
1Par 7,8
foren Semirà e Joàs e Làzer e
1Par 6,3
E los fills de Aron foren Nadap e
1Par 24,1
E los fills de Aron éran Nadab e
1Par 24,2
e Aytamar. 2 E moriren Nadab e
1Par 23,29
al secrifici, e las fogasses primes
1Par 11,28
28 e Iran, fill de Iques rozaytà e
1Par 10,12
se tots los [*] de la host e anaren
1Par 15,12
de nostro Senyor Déu de Yrrael
1Par 7,4
Joel e Ysaÿes, foren IIII caps. 4 E
1Par 9,42
[*] engendrà Jorà, e Jorà engendrà
1Par 11,46 Manim, e Saribay e Josabà, fills de
1Par Prol,38 LXX enterpetredors [*]. Donchs si
1Par Prol,69
ho té en dupte? Donchs tornem
1Par Prol,72 dels entichs e responch solament
1Par Prol,91 cants que servesquen a mi matex e
1Par 4,42
ovelles. 42 E a ells matexs, ço és,
1Par 6,57
a Calef, fill de Sefoniè. 57 E
1Par 10,4
e posà lo pom en terra e la punta
1Par 15,16
spatles ab perxes. 16 E dix David
1Par 16,7
7 E aquell mateix die donà David
1Par 16,29
ceu nom, portau presents e veniu
1Par 16,41
a Yrrael. 41 [*] Eman e Gedif e
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alet a mi que negun de la casa de mon pare
alet, e ell és fedrí jove e la obra és
Alet. E meteren-los hòmens de Gat, nats
Aleta e Gadàlim e Ramanat e Jàsser e
alets. 14 Ell és nostro Senyor e nostro
alets. Jo amb la humilitat de mon cor he
Aletzà de aquell, e Azael fou fill d’
Aletzar e Aytamar. 4 E Aletzar [*]
Aletzar [*] engendrà Bisua, 5 e Bisua
Aletzar e son fill Fineès e Besua, fill d’
Aletzar, fou senyor sobre ells entigament,
Aletzar, fill de son oncle lo Orayta;
Aletzar e Sis. 22 E Aletzar [*] hach [*]
Aletzar [*] hach [*] filles, e prenguéran
Aletzar e Aytamar. 2 E moriren Nadab e
Aletzar e Aytamar. 3 E aquests depertí
Aletzar, e Achimàlech, dels fills de
Aletzar molts més que dels fills de
Aletzar, e foren caps petrons de las casas
Aletzar e dels fills de Aytamar. 6 E
Aletzar e altre de açò qui pertanyia a
Aletzar, que no hach fill. 29 De Sis [*]
Alètzar, qui éran capellans, trompaven ab
Alexandria e Agipte loen Hacissiya actor
algunes coses supèrflues dels LXX
Aliabà de Solabanta. 33 E los fills de Gem
Aliap e Gerotan e Alcanà. Aquests foren
Aliel, de Manim, e Saribay e Josabà, fills
Alinay e Ambrí e Genimot e Abrà e Anachó e
Aliüd e Aletzar e Aytamar. 4 E Aletzar [*]
Aliüd e Aletzar e Aytamar. 2 E moriren
Aliüd devant lur pare, menys de infants;
alizas, e dels crespells, de tota masura e
Alízer antoricha, 29 [*] e Hilay ataytà,
allà, e portaren-se’n lo cos de Saül e
allà on jo he aperellat lo loch, 13 car
allí ells éran per lurs generacions de
Almet e Anmànet e Simbrà [*] engendrà
Alnàal, e Finà moabita e Lial e Obet e
als altres no covenia de tenir ço que una
als jueus, on nostro Senyor parlà e los
als contredients, qui ab dents de cha
als meus»; e faré açò segons que diu
als fills de Simeon e anaren en lo munt de
als fills de Aron donaren ciutat de
als pits, e lexà’s caura sobre ella. 5 E
als prínceps dels levitans que féssan star
als capellans a cantar per loar nostro
als ceus palaus, adorau Déu en lo palau de
als altres triats, qui éran asenyalats per
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1Par 16,42
e sembes per fer-se oyir e
1Par 17,11
seran complits tos dies per anar
1Par 18,17
de David los primers nats anaven
1Par 19,5
-ho a David. E David tremès
1Par 19,19 lo. E puxs no volguéran ajudar [*]
1Par 21,2
lo poble. 2 E dix David a Joab e
1Par 23,26
per tostemps. 26 E no tolrà
1Par 24,6
e aquestas coses pertanyents
1Par 25,8
8 E gitaren sorts per demanar axí
1Par 25,8 sorts per demanar axí als grans com
1Par 28,17
e los denejadors d’or munde [*] e
1Par 13,9
entrò a Janiquedem, e Assahà
1Par 21,16
en la era de Enau gebuzeu. 16 E
1Par 15,16 tabals e ab trompes e ab sembes per
1Par 11,23 home de gran masura de V colzes d’
1Par 14,2
sobre Yrrael, car molt era levat en
1Par 29,25
a lo rey Salamó. 25 E Déu levà en
1Par 6,49
e sos fills perfumaven sobre l’
1Par 6,49
l’altar de l’holocaust e en l’
1Par 16,39
devant lo tabernacle de Déu en l’
1Par 16,40
holocaust a nostro Senyor sobre l’
1Par 21,18 a Gaddi: –Digues a David que dres
1Par 21,22
’m lo loch de la era e bastiré
1Par 21,26
DC pessas d’or. 26 E bastí aquí
1Par 21,26
foch qui devallà del cel sobre lo
1Par 22,1
la casa de Déu [*], e açò sia l’
1Par 28,18
a pes de cade bací, 18 e a l’
1Par 6,36
de Mèat, fill de Nasay, 36 fill de
1Par Prol,61
Jesucrist, faedor de l’un e de l’
1Par 1,29
de Ysmael hach nom Nabayot, e l’
1Par 2,26 e Somach [*]. 26 E Gerechinel hach
1Par 4,3
e Ysupnà e Gerbàs, e lo nom de la
1Par 6,27
Aquests foren fills un de l’
1Par 6,71
los fills de Gerson haguéran 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 8,30
l’altre Assur e l’altre Sis e l’
1Par 9,25
a cap de VII dies de un temps en
1Par 9,36 primer nat hach nom Abdon, [*] e l’
1Par 9,36
Abdon, [*] e l’altre, Sis, e l’
1Par 9,36
altre, Sis, e l’altre, Bàal, e l’
1Par 9,36
altre, 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 9,37
Gaguedó, e l’altre, Achió, e l’
1Par 9,37
Achió, e l’altre, Zacharies, e l’
1Par 14,13
Encara los felisteus se ajustaren
1Par 16,20
palegrins, 20 anant de una gent en
1Par 16,21 gent en altre [*]. 21 E Déu a negun
1Par 17,20
nengú no és semblant a tu, e no és
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als altres sturments a cantar a Déu. E los
als teus pares, jo faré levar la tua
als lats del rey. 19,Tit Capítol XVIIII º
als missatgers que no li venguéssan
als fills de Amon. 20,Tit Capítol XX 1
als primers nats del poble: –[*] comptau
als levites lo tabernacle ne negunes coses
als fills d’aquells. 7 Axí la primera
als grans com als pochs, mestres ab
als pochs, mestres ab scolans. 9 E axí la
als bacins d’argent a pes de cade bací,
alsà la mà per pendra l’archa per retenir
alsà David sos ulls e viu l’àngel de Déu
alsar gran veu per donar alegria. 17 E
alt, en la mà del qual era la lansa en
alt son regne sobre lo poble d’Irrael. 3
alt Salamó a ulls de tot Yrrael e donà
altar de l’holocaust e en l’altar del
altar del perfum en tota obre del sant
altar que era de Gabeon, 40 per secrificar
altar de l’holocaust contínuament [*],
altar a Déu en la era de Evau gebuzeu. 19
altar a nostro Senyor, per lo planer
altar a Déu e pujà-hy holocausts e
altar de l’holocaust. 27 E dix nostro
altar de l’holocaust de Yrrael. 2 E manà
altar del perfum or smarat a pes e la
Altarà, fill de Joel, fill de Azaries,
altre Testament, havia dit en lo Avengeli
altre Cadar e Adobael e Mibsan 30 e Mismà
altre muller, qui hach nom Atharà. Aquesta
altre germana fou Serponesetmaní. 4 E [*]
altre. 28 E los fills de Samà: lo primer
altre mig trip de Manassès, Gelon, en
altre Assur e l’altre Sis e l’altre Bèal
altre Sis e l’altre Bèal e aprés Nap 31 e
altre Bèal e aprés Nap 31 e Gedor e Aquió
altre per star ab aquests, 26 car ab
altre, Sis, e l’altre, Bàal, e l’altre,
altre, Bàal, e l’altre, Ner, 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’altre, Zacharies, e l’
altre, Zacharies, e l’altre, Machabot. 38
altre, Machabot. 38 [*] 39 [*] e engendrà
altre vegada en la vall. 14 E David demanà
altre [*]. 21 E Déu a negun altre poble no
altre poble no sofarí que negun hom vos
altre Déu sinó tu, tot axí com nosaltres

20

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 19,11
a batalla contre Aram, 11 e l’
1Par 24,6
de assò qui pertanyia a Aletzar e
1Par Prol,30
que la una no hy concentí e los
1Par Prol,38
enterpetredors [*]. Donchs si als
1Par Prol,56
en aquells qui l’amen», e las
1Par Prol,75 matex los acuzadors [*], com en las
1Par Prol,92
diu Ysmeu: «Si las orrellas dels
1Par 11,20 Abisay, germà de Joab, era cap dels
1Par 15,22 levitans, [*] trompave e manave los
1Par 16,41 a Yrrael. 41 [*] Eman e Gedif e als
1Par 16,42
e sembes per fer-se oyir e als
1Par 20,3
Magerot. E axí ho féu de totas las
1Par 21,13 E dix David a Gaddi: –[*] Molt més
1Par 1,38
foren Loscan e Sebal e Sibeon e
1Par 1,41
foren Ayà e Anà. 41 E los fills de
1Par 7,18
engendrà Ysoda e Abiàzer e
1Par 2,13
son primer nat Eliab, lo segon
1Par 21,20
e IIII fills ceus ab ell, qui s’
1Par 1,36
e Gehecham e Quenean e Temnià e
1Par 18,11
e Moab [*] e dels felisteus e de
1Par 11,43 de Rubèn, sobre ell los XXX, 43 e
1Par 15,19
éran porters. 19 E los cantors éran
1Par 25,1
de la host l’ofissi de [*] Assap e
1Par 25,4
lo nom de Déu. 4 E los fills de
1Par 25,5
5 Tots aquests foren fills de
1Par 25,5
per axalsar noblesa. E donà Déu a
1Par 25,6
pares, qui éran Assap e Getidum e
1Par 24,23
de Abaron, Jories, lo primer nat, e
1Par 25,4
e Uziel e Sabuel e Geremot e
1Par 9,12
fill de Fassur, fill de Melchies, e
1Par 6,45
Abdí, fill de Mauch, 45 [*] fill de
1Par 2,17
e Azael [*]. 17 E Abigal infantà
1Par 2,17 Abigal infantà Amassà, e lo pare de
1Par 9,42
e Anmànet e Simbrà [*] engendrà
1Par 9,43 e Simbrà [*] engendrà Amassà, 43 e
1Par 12,8
trip de Gad se apertaven ab David
1Par 4,34
34 E Massobat [*] e Jusà, fill de
1Par 18,3 ferí David Adoròzey, rey de Sabà, a
1Par 18,9
aram [*]. 9 E oyí Tecuni, rey de
1Par 6,11 en Jerusalem. 11 E Azarias engendrà
1Par 12,18 dels XXX, e dix: –Amb tu, David, e
1Par 12,40 Zabulon i Naptalim, hi portaven pa
1Par 29,17
dels dreturés e dels teus alets. Jo
1Par 12,18
[*] Massà, cap dels XXX, e dix:
1Par 1,41
de Am e Dian foren Dison [*] e
1Par 24,20
de Leví, los romasos: dels fills de
1Par 7,8
Semirà e Joàs e Làzer e Alinay e
1Par 9,4
4 E Hoý, fill de Amiüd, fill de
1Par 27,18
de David; e del trip de Ysacar,
1Par Prol,56
ha aparellades en aquells qui l’
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altre poble donà a [*] Isay contra los
altre de açò qui pertanyia a Aytamar e
altres aytentost concintents en si matex
altres no covenia de tenir ço que una
altres coses semblants de aquestas ésser
altres coses me premoven, despuxs
altres són sordes, què n’he jo a fer?»
altres XXX, car ell gità la sua lansa
altres, car discret era. 23 E Barachies e
altres triats, qui éran asenyalats per lur
altres sturments a cantar a Déu. E los
altres ciutats dels fills d’Amon. E puxs
am jo caure en las mans de Déu, car moltas
Am e Dian e Àsser e Dizan. 39 E los fills
Am e Dian foren Dison [*] e Ambran e
Amaalà. 19 E foren los fills de Zamidà
Amadab, lo terç [*], 14 Nethan lo quart, e
amagaren [*]. 21 [*] E Evau guardà, e viu
Amalech. 37 E los fills de Reuel foren
Amalech. 12 E Isay, fill de Seruià, ferí
Aman, fill de Mahacà, e Josafat lo mutaneu
Aman e Assap e Atam ab sembes d’aram per
Aman e de Getidum, qui profetitzaven ab
Aman foren Baquies e Mataties e Uziel e
Aman, profeta del rey ab paraules de Déu
Aman XIIII fills e III filles. 6 Tots
Aman, a cantar en la casa de Déu ab sembes
Amarias, lo segon, e Jasaziel, lo terç, e
Amas e Anan e Aleta e Gadàlim e Ramanat e
Amasay, fill de Adiel, [*] fill de
Amasies, fill de Alchies, 46 fill de Amsí,
Amassà, e lo pare de Amassà fou Guèter
Amassà fou Guèter ysmaelita. 18 Camel,
Amassà, 43 e Amassà engendrà Banahà, e
Amassà engendrà Banahà, e Banahà engendrà
Amassat, Abadamat, hòmens d’armes e de
Amassià, 35 e Joel e Gessur, fill de
Amat, quant anave per metre’s en lo flum
Amat, que David havia ferida e consumada
Amaties, e Maties engendrà Asibuch, 12 e
amb tu, fill de Jassè, pau, pau sia ab tu
amb àzens e ab camells e ab muls e ab
amb la humilitat de mon cor he vodades
–Amb tu, David, e amb tu, fill de Jassè,
Ambran e Esbran e Aytaran e Caran. 42 E
Ambran, Zubael, e los fills de Zubael,
Ambrí e Genimot e Abrà e Anachó e Alamor:
Ambrí, [*] fill de Boní, e dels fills de
Ambrí, fill de Micael; 19 e del trip de
amen», e las altres coses semblants de
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1Par 16,36
E diguéran tot lo poble
1Par 11,38
Sbay. 38 E Joel, germà de Netà, e
1Par 12,15
de totas parts, e féran fugir los
1Par 3,5
IV hach de Bersabé, filla de
1Par 26,5
lo quart, e Natanael lo quint, 5 e
1Par 2,10 Rama e Calubay. 10 E Rama engendrà
1Par 2,10
10 E Rama engendrà Aminadab, e
1Par 9,39
Saül, e Saül, Jonatàs e Masquisua e
1Par 15,11
e Asayà e Joel e Samaÿas e Elí e
1Par 6,22
Samare fill de aquell [*]. 22 [*] e
1Par 17,6
a tots los jutges d’Irrael que
1Par 8,9
e Araàs, ses mullers. 9 E infantà
1Par 27,6 e sobre los XXX ell mès per regidor
1Par 19,2 nom Anum [*]. 2 E dix David: –Faré
1Par 22,19
ço que fessau venir l’archa de la
1Par 9,4
-los tots. 4 E Hoý, fill de
1Par 4,20
mearcharica. 20 E los de Siminer,
1Par 3,1
en Hebron: lo primer hach nom
1Par 6,76
hagueren Cades, en Galileya e
1Par 8,38 Brucú e Ysmael e Azaries e Abdies e
1Par 19,1
açò, morí Naàs, rey dels fills d’
1Par 19,2
de David en la terra dels fills d’
1Par 19,3
-lo. 3 E digueren los prínceps d’
1Par 19,6
vendreu. 6 E veeren los fills de
1Par 19,6
de David. Adonchs Anum, rey d’
1Par 19,6
rey d’Amon, tremès, i els fills d’
1Par 19,7
-se devant Maabà. E los fills d’
1Par 19,9
sua host. 9 E axiren los fills d’
1Par 19,11
donà a [*] Isay contra los fills d’
1Par 19,12
’m, e si pus forts són los fills d’
1Par 19,15
fugí per ell. 15 E com los fills d’
1Par 19,19
volguéran ajudar [*] als fills de
1Par 20,1
tota la terra dels fills d’
1Par 20,3
las altres ciutats dels fills d’
1Par 11,39
fill de Guerrí, 39 e Sàlet lo
1Par 27,12 del novèn mes fou príncep Abàssar
1Par 24,14
a Bilgà, 14 e la quinzena a
1Par 1,14
nat, e los eteus 14 e gebuzeus e
1Par 4,40
e bona e la terra era abundade e
1Par 1,48
de Roebetalnaar (qui vol dir «de la
1Par 16,3
pa a cascú e un tros de carn e una
1Par 6,46
fill de Alchies, 46 fill de
1Par 4,26
e [*] Mison. 26 E de Masmà foren
1Par 23,3
[*] los levites de XXX anys en
1Par 27,23 trip de Leví de hom de XX anys en
1Par 6,15
engendrà Raozadoc. 15 Aquest
1Par 11,4
de Déu, per mà de Samuel. 4 E
1Par 14,11 mans. 11 E pujaren en Bilfarazim, e
1Par 16,43
portal. 43 E aprés que açò fou fet,
1Par 18,13 Senyor Déu a David en tot loch on
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«Amén, e laor sia a nostro Senyor». 37 E
Amibear, fill de Guerrí, 39 e Sàlet lo
amicharans a levant e a ponent. 16 E
Amiel. 6 [*] Elizamà, 7 Elifàlet e Nova e
Amiel lo sizè, e Ysamar lo setè, e Paultay
Aminadab, e Aminadab engendrà Naasson [*].
Aminadab engendrà Naasson [*]. 11 E
Aminadab e Sbaal. 40 E Jonatàs engendrà
Aminadab. 12 E dix-los: –Vosaltres sou
Aminadap [*] e Assur, fills de aquell, 23
aministraven lo meu poble, no que·ls
Amino, sa muller, Joab e Sabià e Messà e
Amisadab, son fill. 7 E sobre la part del
amistansa ab Naum, fill de Naàs, car son
amistansa de Déu e la vaxella del santuari
Amiüd, fill de Ambrí, [*] fill de Boní, e
Amnon, Ermà e Benanan e Tilon. E los fills
Amon, lo qual hach de Avinóhan la
Amon e Cariacharim e lurs axides. 77 E los
Amon. Tots aquests foren fills de Azael.
Amon, e regnà son fill, lo qual havia nom
Amon, a Anum per aconortar-lo. 3 E
Amon a lur senyor [*]: –E cuydes-te tu
Amon que havían envergonyits los
Amon, tremès, i els fills d’Amon, letres
Amon, letres e bé M quintars d’argent per
Amon se ajustaren de lurs ciutats e
Amon e aperellaren-se a batalla a la
Amon. 12 E dix Joab a son germà: –Si pus
Amon que tu, jo t’ajudaré. 13 Sforce’t e
Amon veeren que Aram era fugit, fugiren
Amon. 20,Tit Capítol XX 1 Aprés de assò,
Amon. E asetjà Rabà, e David stave en
Amon. E puxs tornà-ce’n David [*] en
amonita, e Nafrayà, lo baró portador de
amonita, del trip de Benjamín, e en sa
Amor, e la setzena a Asir, 15 e la
amoreus e gezeus, 15 e los aveus e los
ampla e posade en pau, car †en Carmelo†
amplària del flum»). 49 E morí Saül de
ampolla de vi. 4 E mès devant l’archa [*]
Amsí, fill de Barí, fill de Sàmer, 47 fill
Amuel e Secur e Seneý. 27 E Seneý hach XVI
amunt [*] per nombre XXXVII M. 4 E haviaamunt, car nostro Senyor dix: «Jo crexaré
anà en cativatge com nostro Senyor cativà
anà David ab tot Yrrael en Jerusalem, ço
anà-hy David [*]. E dix-los:
anà-ce’n tot lo poble, cascú en sa
anà. 14 E regnà sobre tot Yrrael, e féu
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1Par 20,1
ajustà tot lo poder de la host e
1Par 21,4
era fort sobre Joab, e axí Joab,
1Par 1,40
E los fills de Sibeon foren Ayà e
1Par 7,8 e Alinay e Ambrí e Genimot e Abrà e
1Par 17,18 Senyor Déu. 18 Què dirà David? Què
1Par 3,24 e Pelayà e Acap e Jornam e Delayà e
1Par 9,44
e Ysmael e Azaricham e Obedies e
1Par 25,25
XII; 25 e la divuytena sort axí a
1Par 17,10
Irrael. E humiliaré tots los teus
1Par 25,4 e Uziel e Sabuel e Geremot e Amas e
1Par 3,19 fills de Carrubael foren Massulam e
1Par 9,23
casa de Déu [*] (ço és, Adomies e
1Par 16,20
ten pochs que paríeu palegrins, 20
1Par 17,11
com seran complits tos dies per
1Par 21,30 temps en Banià. 30 No pogué David
1Par 4,39
lurs pares e cresqueren molt. 39 E
1Par 4,42
ço és, als fills de Simeon e
1Par 10,12
-se tots los [*] de la host e
1Par 19,5
mantó [*], e tremès-los-ne. 5 E
1Par 4,42 munt de Saÿr D hòmens a batalla. E
1Par 17,6
e en tabernacle. 6 Aytant com he
1Par 17,21
gent en la terra que Déu hi sia
1Par 11,9
de la ciutat de David. 9 E, on més
1Par 18,3
rey de Sabà, a Amat, quant
1Par 18,6
Senyor a David en tot loch on
1Par 15,25
Irrael e los prínceps dels milanars
1Par 18,17
los fills de David los primers nats
1Par 26,3
Elavi lo quint, e Joanat lo sizè, e
1Par 21,3
vull. 3 E dix Joab: –Nostro Senyor
1Par 22,14
t’he aparallade, e·ncara tu hi
1Par 3,21
e Bàuxer [*]. 21 E los fills de
1Par 6,70
los de Cahat qui són romasos,
1Par 21,12
per morteldat de la terra per l’
1Par 21,15 LXX M hòmens. 15 E tramès Déu l’
1Par 21,15
-ho nostro Senyor [*]. [*] E l’
1Par 21,16
16 E alsà David sos ulls e viu l’
1Par 21,18 aquest poble per morteldat. 18 E l’
1Par 21,20
de Déu. 20 E giràs Evau e viu l’
1Par 21,27
27 E dix nostro Senyor a l’
1Par 21,30
car era torbat per lo cultell de l’
1Par 11,19
hòmens, car jo beuria la lur
1Par 11,19
la lur ànima, car en perill de lur
1Par 28,9
-lo de tot ton cor e de tota ta
1Par 7,39
39 E los fills de Ulà foren Arahà e
1Par 9,42
Jorà, e Jorà engendrà Almet e
1Par 5,24
e Gediel, qui foren [*] hòmens de
1Par 5,2
de tots, mas la primogenícia fou
1Par 5,1
a [*] Judà, e axí Rubèn no fou
1Par 11,28
fill de Iques rozaytà e Alízer
1Par 8,24
e Evan 24 e Geremies e Elem e
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anà a destrovir tota la terra dels fills
anà e comptà tot Yrrael, e vench [*], 5 a
Anà. 41 E los fills de Am e Dian foren
Anachó e Alamor: tots aquests foren de
anadiràs a David, ton servent, més de
Anahan, qui foren VII. 4,Tit Capítol quart
Anahan. Aquests foren fills de Azael.
Anamà e a sos fills e a sos germans, e
anamichs, e encara que·t denunciu que
Anan e Aleta e Gadàlim e Ramanat e Jàsser
Ananies e Salumir, lur germana, 20 e
Ananies), 24 e a IIII vents éran las
anant de una gent en altre [*]. 21 E Déu a
anar als teus pares, jo faré levar la tua
anar devant ell per requerir Déu, car era
anaren a la intrade de Gadob entrò lo sol
anaren en lo munt de Saÿr D hòmens a
anaren allà, e portaren-se’n lo cos de
anaren-se’n e denunciaren-ho a David.
Anaria e Refayà e Huriel, fill de Sezaý,
anat ab Yrrael commaní a tots los jutges
anat per rembre, sinó al teu poble, e
anave, crexia en valor, e nostro Senyor
anave per metre’s en lo flum Jordà e lo
anave. 7 E pres las vergas d’or que
anaven alegrament per fer pujar l’archa
anaven als lats del rey. 19,Tit Capítol
Anay lo setè. 4 E los fills de Obetdeedom:
anedirà a son poble C tants. O, senyor
anediràs, 15 que ab tu són molts mestres
Anemies foren Peleties, e Ysaÿes fou son
Aner e Alam e lurs deports [*]. 71 E los
àngel percucient de Déu en lo terma de
àngel en Jerusalem, e destroý aquell, e
àngel de nostro Senyor stech en la era de
àngel de Déu stant entre la terra e lo
àngel de nostro Senyor dix a Gaddi:
àngel, e IIII fills ceus ab ell, qui s’
àngel: –Torna ton cultell en ton foure. 28
àngel de nostro Senyor Déu. 22,Tit Capítol
ànima, car en perill de lur ànima la han
ànima la han portada. E no la volch beura.
ànima volenterosament, car tots los
Animiel e Raciès. 40 Tots aquests foren
Anmànet e Simbrà [*] engendrà Amassà, 43 e
anomanada, caps de las casas de lurs
anomenada a Josep. 3Donchs, los fills de
anomenat primer nat. 2 Mas Judà era
antoricha, 29 [*] e Hilay ataytà, 30 e
Antories 25 e Abdayà e Famiel foren fills
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1Par 19,1
e regnà son fill, lo qual havia nom
1Par 19,2 gràcia. E tremès David missatgers a
1Par 19,2
en la terra dels fills d’Amon, a
1Par 19,4
e regirar la tua terra. 4 E pres
1Par 19,6
los missatgers de David. Adonchs
1Par 16,24
de die en die la sua salvació. 24
1Par 4,8
e Súar e Tenan. 8 E Cos engendrà
1Par 20,1 Capítol XX 1 Aprés de assò, com l’
1Par 26,31
peyroals; e foren demanats en l’
1Par 27,1
mes en mes en tots los mesos de l’
1Par 2,21
-la per muller. E ell era de LX
1Par 3,4
en Hebron, e regnà aquí VII
1Par 3,4 mesos; e en Jerusalem regnà XXXIII
1Par 21,12
[*].” 11 [*] 12 –[*] “[*] o III
1Par 23,3
3 E foren [*] los levites de XXX
1Par 23,24 del servey de la casa de Déu de XX
1Par 23,27
dels fills de Leví: home de XX
1Par 27,23
lo trip de Leví de hom de XX
1Par 29,27 regnà sobre tot Yrrael 27 [*] XXXX
1Par 22,14
sens nombre, e fusta e pedre t’he
1Par Prol,55 d’home, aquellas coses que Déu ha
1Par 7,4
de casa de lurs pares hòmens
1Par 4,16
16 E los fills de Gelae foren
1Par 13,11 nostro Senyor havia mort Assahà, e
1Par 15,11 sos germans éran C XII. 11 E David
1Par 21,26
e secrificis passificables. E
1Par 22,6
gran moltitut abans que morís. 6 E
1Par 11,5
devesa de Sion, e féu-hi ciutat,
1Par 11,7
David en la devesa, per ço fou
1Par 6,65
Benjamín aquestas ciutats, qui són
1Par 9,35 en Gabaon. E lo pare de Gabeon era
1Par 16,8 dient: 8 «Confessau nostro Senyor e
1Par 19,17
tot Yrrael e passà Jordà, [*] e
1Par 22,3
Tot açò féu aperallar David, e
1Par 22,3
e de las frontissas. Tot açò féu
1Par 29,3
de mon Déu, part tot açò que he
1Par 12,8
hòmens d’armes e de host,
1Par 22,5
la qual cose jo lo hy aperellaré. E
1Par 23,29
la casa de Déu; 29 e del pa de l’
1Par 28,16
li or a pes a ops de la taula de l’
1Par 9,32
de generació, éran ordonats per
1Par 22,5
terres, per la qual cose jo lo hy
1Par 19,9
9 E axiren los fills d’Amon e
1Par 12,39
car lurs germans los ho havían
1Par 15,3
de Déu en lo loch que ell havia
1Par 15,12 Senyor Déu de Yrrael allà on jo he
1Par 22,14 pahor. 14 Vet que en ma pobretat he
1Par 29,2
és. 2 E jo ab tot lo meu poder he
1Par 12,24 lansa, foren VI M e DCCC guarnits e
1Par 12,35 XXXVII M. 35 E dels fills de Dan,
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Anum [*]. 2 E dix David: –Faré amistansa
Anum per aconortar-lo de la mort de son
Anum per aconortar-lo. 3 E digueren los
Anum los missatgers de David, e raguéAnum, rey d’Amon, tremès, i els fills d’
Anunciau a las gents la sua glòria e a
Anup e Assobebà e los linatges de Ariel,
any fou passat, en lo temps que los reys
any XXXX del regne de David e foren
any, e cascuna partida era de XXIIII M. 2
anys, e engendrà Sagub. 22 E Sagub
anys e VI mesos; e en Jerusalem regnà
anys e VI mesos. 5 E nasqueren-li en
anys de fam o III mesos que·t
anys en amunt [*] per nombre XXXVII M. 4 E
anys ensús. 25 Car David dix: –Reposerà
anys ensús. 28 Lur stament era per mà dels
anys en amunt, car nostro Senyor dix: «Jo
anys: en Hebron ne regnà VII, e en
aparallade, e·ncara tu hi anediràs, 15
aparellades en aquells qui l’amen», e las
aparellats a host XXXVI M, car haguéran
Apas, Sipà e Tirià e Azarael. 17 E los
apellà aquell loch «Fares Assahà» entrò en
apellà Sadoch e Abiatar, sacerdots, e los
apellà nostro Senyor e respòs ab foch qui
apellà son fill Salamó e manà-li que
apellada «ciutat de David». 6 E dix: –Tot
apellada «ciutat de David». 8 E bastí la
apellades per nom axí com dit és. 66 E la
apellat Jahagel, e lo nom de sa muller
apellau lo ceu nom e féu saber a las gents
aperallà’s David contre Aram e combaté’s
aperallà molt aram sens nombre e sens pes,
aperallar David, e aperallà molt aram sens
aperallat al santuari, 4 ço és, III M
aperallats ab lansa e scut, qui havían fas
aperellà David de açò que havia obs son
aperellament, de la cèmola del vespre al
aperellament e de cade taula d’argent, 17
aperellar los pans tots dissaptes. 33
aperellaré. E aperellà David de açò que
aperellaren-se a batalla a la porta de
aperellat. 40 E encara aquells qui éran
aperellat. 4 E ajustà David los fills de
aperellat lo loch, 13 car Déu en la
aperellat a nostro Senyor C M quintars d’
aperellat a la casa de Déu or a las aÿnes
aperellats a host. 25 E dels fills de
aperellats a batalla, foren XXVII M. 36 E
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1Par 12,36 fills de Asser axint a host, hòmens
1Par 12,38
d’armes e de guerra e hòmens bé
1Par 19,7
de lurs ciutats e stiguéran
1Par 19,10
alegí de tots los jóvens d’Irrael
1Par 23,14
l’hom de Déu, e sos fills foren
1Par 9,1
VIIII º 1 E tot Yrrael fou entre si
1Par 12,8
de Gador. 8 Del trip de Gad se
1Par 12,19
E aquells del trip de Manassès se
1Par 18,11
Senyor ab l’or e l’argent que
1Par 22,4
sidomenchs e los tirienchs havían
1Par 11,18
trencharen la host dels felisteus e
1Par 11,18
del pou de la porta de Betlem, e
1Par 15,15
nostro Senyor Déu d’Irrael, 15 e
1Par 21,2
Yrrael, de Berzabe entrò a Dan, e
1Par 15,27
de porpre, e tots los levins, qui
1Par Prol,49
e·ncara de assò qui és per l’
1Par Prol,58
los libres dels jueus. Sertes los
1Par Prol,39 ço que una vegada havían pres, e
1Par 1,45
fill de Sara [*]. 45 [*] e regnà
1Par 1,46 de Tennam. 46 E morí Cusun, e regnà
1Par 8,30
e l’altre Sis e l’altre Bèal e
1Par 11,12 hòmens qui matà una vegade. 12 E
1Par 16,43
Gedif éran stablits al portal. 43 E
1Par 17,11
pares, jo faré levar la tua sament
1Par 20,5
gegants, e foren humiliats. 5 E
1Par 20,6
axí com un plegador de taler. 6 E
1Par 27,7
de Joab, e Sabadies, son fill,
1Par 27,34
e a prop ell Aricòfel. 34 E era
1Par 28,8
la bona terra a vostros infants
1Par 29,21
E secrificaren a nostro Senyor [*]
1Par 18,1
18,Tit Capítol XVIII 1
1Par 19,1
del rey. 19,Tit Capítol XVIIII º 1
1Par 20,1
fills de Amon. 20,Tit Capítol XX 1
1Par 17,25
-li casa, per açò, Senyor, ha
1Par Prol,9
que fos afermat e nostre cilenci
1Par Prol,53 l’Avengeli, là on diu [*]: «Veuran
1Par Prol,67 donà testimoni qui és scrit. [*] En
1Par 2,7
de Zàram foren [*]. 7 [*] Achor,
1Par 2,53
aquells qui axiren dels serjatans e
1Par 5,6
e Michà e Rahaià e Bàal 6 e Beerà,
1Par 5,8
Assan, fill de Zama, fill de Joel,
1Par 6,10
10 e Joanan engendrà Azarias,
1Par 6,20
fill de Gerzon, e Gèyal fou fill d’
1Par 6,20
fill d’aquell, e Sumà fou fill d’
1Par 6,21
d’aquell. 21 [*] e Samare fill de
1Par 6,22
e Aminadap [*] e Assur, fills de
1Par 6,24
fill †de Corè†, 24 e Càhat fill de
1Par 6,24
fill de aquell, e Uriel fill d’
1Par 6,24
fill d’aquell, e Uïas fill d’
1Par 6,24
Uïas fill d’aquell, e Idul fill de
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aperellats a guerra foren XXXX M. 37 E d’
aperellats e ab cor complit, e vengueren
aperellats a batalla. 8 E com David ho
aperellats a batalla contre Aram, 11 e l’
aperellats en lo trip de Leví. 15 E los
aperentat axí com és scrit en lo libre
apertaven ab David Amassat, Abadamat,
aplegaren a David com venia ab los
aportà de totas las gents de Edom e Moab
aportada a David molta fusta de cedre. 5 E
aportaren aygüe del pou de la porta de
aportaren-la a David. E David no·n
aportaren los levitans l’archa de Déu,
aportau-me lo nombre, car saber-ho
aportaven l’archa, e los cantors atressí
apòstol? Sapiau que jo he scrit no ha
apòstols e los avengelistes havían
aprés de les LXX ceŀles, las quals
aprés ell Cusun, de terra de Tennam. 46 E
aprés ell Edat [*], qui ferí Median al
aprés Nap 31 e Gedor e Aquió e Sàquer [*].
aprés ell era Aletzar, fill de son oncle
aprés que açò fou fet, anà-ce’n tot lo
aprés tu, qui serà de tos fills, e
aprés hach moltas batallas ab los
aprés hach més batalla en Get, e aquí
aprés ell, e era sa companya XXIIII M
aprés ell Joyadè, fill de Benaÿas, e
aprés de vosaltres per tostemps. 9 E tu,
aprés aquell die M braus e M merdans e M
Aprés açò ferí David los felisteus e
Aprés tot açò, morí Naàs, rey dels fills
Aprés de assò, com l’any fou passat, en
après ton servent de pregar devant tu. 26
aprovàs. Car, segons las varietats dels
aquell [*] lo qual ull no ha vist ne
aquell loch on diu que los LXX
aquell que envergonyí Yrrael com peccà en
aquell fou ysraelita. 54 E los fills de
aquell qui cativà Tilgatpelièset, rey dels
aquell habitave en Arroer entrò en [*] e
aquell que sacrifichà en lo temple de
aquell, e Sumà fou fill d’aquell. 21 [*]
aquell. 21 [*] e Samare fill de aquell
aquell [*]. 22 [*] e Aminadap [*] e Assur,
aquell, 23 [*] e Abisay, fill de aquest, e
aquell, e Uriel fill d’aquell, e Uïas
aquell, e Uïas fill d’aquell, e Idul fill
aquell, e Idul fill de aquell. 25 E los
aquell. 25 E los fills de Etanà foren
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1Par 6,29
son fill, e Semeý fon fill de
1Par 6,29
fon fill de aquell, e Usaà, de
1Par 6,30
de aquell, 30 [*] e Alegràs de
1Par 6,30
e Alegràs de aquell, e Ysaÿes de
1Par 6,39
Ysay stave sobre la part dreta. E
1Par 6,50
e son fill Fineès e Besua, fill d’
1Par 6,51
Besua, fill d’aquell; 51 e Nuu, de
1Par 6,51
51 e Nuu, de aquell, e Buquí, d’
1Par 6,51
e Buquí, d’aquell, e Sareàs, d’
1Par 6,52
d’aquell; 52 [*] e Aquitub, d’
1Par 6,53
Aquitub, d’aquell; 53 e Sadoch, d’
1Par 6,53
e Sadoch, d’aquell; e Chimàs, de
1Par 7,16
de son germà Sares, e los fills de
1Par 7,20
foren Sutalla e Bàret, son fill d’
1Par 7,20
fill d’aquell, e Tàhat, fill de
1Par 7,20
fill de aquell, e Talade, fill d’
1Par 7,20
fill d’aquell, e Taam, fill d’
1Par 7,21
fill d’aquell, 21 e Sabet, fill d’
1Par 7,21
fill d’aquell, e Sutalla, fill d’
1Par 7,25
sos fills, e Rècep e Talaa foren d’
1Par 7,25
e Talaa foren d’aquell, e Taha d’
1Par 7,26
e Taha d’aquell, 26 e Leadan d’
1Par 8,37
Banbanà, e Rafà fon fill d’
1Par 8,37
fon fill d’aquell, e Aletzà de
1Par 8,37
de aquell, e Azael fou fill d’
1Par 11,2
mentre Saül era viu [*], tu eras
1Par 13,11 Senyor havia mort Assahà, e apellà
1Par 13,12 die present. 12 E David temé Déu de
1Par 14,11
d’aygüe. E per ço mès nom en
1Par 16,7 covinensa de nostro Senyor Déu. 7 E
1Par 17,13
ells, axí com la he levada en
1Par 21,12
donchs, digues què respondré en
1Par 21,15
l’àngel en Jerusalem, e destroý
1Par 21,17 dix David a nostro Senyor: –Jo som
1Par 21,17 qui maní comptar lo poble e jo som
1Par 21,29
desert, e [*] lo holocaust era en
1Par 29,5 de mà de mestres. Donchs, qual serà
1Par 29,8
més C M quintars de ferro. 8 E
1Par 29,11
és, e teu és lo teu regne, e tu ést
1Par 29,21
a nostro Senyor [*] aprés
1Par 29,22
e baguéran devant nostro Senyor
1Par Prol,64 que diu la Scriptura, del ventre d’
1Par 16,37 testament de nostro Senyor, e lexà
1Par 16,37 a Assap e a sos germans per servir
1Par 17,3
car nostro Senyor és ab tu. 3 E en
Par Prol,11
dir, de las coses lexades, car
1Par Prol,34
dóna a conèxer, ço és a saber,
1Par Prol,52
linatge de enterpetrar, mostrant
1Par Prol,54
oÿt, ni és pujat en cor d’home,
1Par 29,5
launes d’or e d’argent. 5 [*] e
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aquell, e Usaà, de aquell, 30 [*] e
aquell, 30 [*] e Alegràs de aquell, e
aquell, e Ysaÿes de aquell. 31 E aquests
aquell. 31 E aquests són tots aquells que
aquell Asap fon fill de Baraquies, fill de
aquell; 51 e Nuu, de aquell, e Buquí, d’
aquell, e Buquí, d’aquell, e Sareàs, d’
aquell, e Sareàs, d’aquell; 52 [*] e
aquell; 52 [*] e Aquitub, d’aquell; 53 e
aquell; 53 e Sadoch, d’aquell; e Chimàs,
aquell; e Chimàs, de aquell. 54 E açò que
aquell. 54 E açò que direm fou asetiament
aquell éran Hulam e Rèquen. 17 E lo fill
aquell, e Tàhat, fill de aquell, e Talade,
aquell, e Talade, fill d’aquell, e Taam,
aquell, e Taam, fill d’aquell, 21 e
aquell, 21 e Sabet, fill d’aquell, e
aquell, e Sutalla, fill d’aquell, e Àsser
aquell, e Àsser e Alet. E meteren-los
aquell, e Taha d’aquell, 26 e Leadan d’
aquell, 26 e Leadan d’aquell [*] 27 [*].
aquell [*] 27 [*]. 28 E lurs haretats e
aquell, e Aletzà de aquell, e Azael fou
aquell, e Azael fou fill d’aquell. 38
aquell. 38 Azael hach VI fills que havían
aquell qui feyas intrar e axir Yrrael
aquell loch «Fares Assahà» entrò en aquest
aquell die avant, dient: «Com recolliré jo
aquell loch Balfarazim. 12 E los felisteus
aquell mateix die donà David als capellans
aquell qui és stat abans que tu. 14 E fer
aquell qui·m tremet.” 13 E dix David a
aquell, e quant lo destrovia viu-ho
aquell qui maní comptar lo poble e jo som
aquell qui he peccat e he fet lo mal. Mas
aquell temps en Banià. 30 No pogué David
aquell qui no umpla [*] sa mà e que la
aquell qui havia pedres precioses donavaaquell qui axalces tot príncep. 12 E la
aquell die M braus e M merdans e M moltons
aquell die ab gran alegria e féran regnar
aquella maneran flums d’aygüe viva.»
aquella a Assap e a sos germans per servir
aquella de die en die, segons son ésser.
aquella nit fou la paraula de Déu a Natan
aquellas coses que en la Lig e en los
aquellas coses qui menys éran stades ditas
aquellas coses de l’Avengeli, là on diu
aquellas coses que Déu ha aparellades en
aquellas de argent per fer tota obre de mà
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1Par Prol,55
coses que Déu ha aparellades en
1Par 2,53
e lo Sunutà e lo Nestranyà, e
1Par 3,9
de David e són VIIII, menys de
1Par 5,22
e hòmens catius C M, 22 menys de
1Par 6,31
de aquell. 31 E aquests són tots
1Par 6,33
en lur ofici. 33 E aquests e
1Par 6,61
qui foren romasos, del linatge de
1Par 10,3
batalla sobre Saül, e trobaren-lo
1Par 11,21
en compte dels III pus forts, 21 e
1Par 12,19
e mès-los al cap de faeltat. 19 E
1Par 12,37
a guerra foren XXXX M. 37 E d’
1Par 12,38 David sobre tot Yrrael. Encara tots
1Par 12,40
ho havían aperellat. 40 E encara
1Par 24,5
VIII. 5 E pertiren-los per sort
1Par 24,5
pertiren-los per sort aquells ab
1Par 24,6
coses pertanyents als fills d’
1Par 27,16
éran XXIIII M hòmens. 16 E
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 Cus engendrà Nimereob, e
1Par 1,19
lo nom de la un fou Fàlech, e·n
1Par 2,22 Sagub. 22 E Sagub engendrà Gehir, e
1Par 6,23
de aquell, 23 [*] e Abisay, fill de
1Par 11,11
11 [*] Jabusam, fill de Achinoní,
1Par 11,12
fill de son oncle lo Orayta;
1Par 13,11 aquell loch «Fares Assahà» entrò en
1Par 17,26
Déu, que perlist sobre ton servent
1Par 21,17
mi e la casa de mon pare, e no en
1Par 26,14
sol ixent a Ysaÿes [*] fou fill de
1Par 26,25
24 [*] 25 [*] Raabies, e Geram d’
1Par 26,25
e Geram d’aquest, e Cricrí d’
1Par 6,15
e Saraÿas engendrà Raozadoc. 15
1Par 20,6
cascun peu, que éran XXIIII dits.
1Par 11,19 dix: –No plàcia a Déu que jo fassa
1Par 13,4
com tu dius. Car molt los plagué
1Par 17,15
15 Totas aquestas paraules e tota
1Par 18,11
argent e d’aram. 11 E David pres
1Par 21,8
Déu: –Fort he peccat, com he feta
1Par 29,16
16 Senyor, nostro Déu, tota
1Par 29,16
que han endressat lur cor de bestir
1Par 2,26
altre muller, qui hach nom Atharà.
1Par Prol,26
e tot lo setgle combat entre si ab
1Par Prol,57
e las altres coses semblants de
1Par Prol,71
ne prengueren aximpli. Jo parlí
1Par 2,23
viletas, e foren LX ciutats; totas
1Par 4,33
33 e totas las vilas qui són entorn
1Par 6,65
de Simeon e dels fills de Benjamín
1Par 17,15
perdurablament.’ ” 15 Totas
1Par 21,10 que prengues qualcose tu vullas de
1Par 21,17
qui he peccat e he fet lo mal. Mas
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aquells qui l’amen», e las altres coses
aquells qui axiren dels serjatans e aquell
aquells que hach de las concopines, e
aquells qui éran morts en la batalla, [*]
aquells que David féu star sobre [*] la
aquells qui staven ab lurs fills éran
aquells hagueren X ciutats en sort [*] del
aquells qui·l perseguían, dels quals ell
aquells II dels quals fou senyor, e entre
aquells del trip de Manassès se aplegaren
aquells de part Jordà, de Rubèn e de Gad e
aquells qui éran romasos de Yrrael havían
aquells qui éran prop, axí com Ysachar e
aquells ab aquells, per ço car éran
aquells, per ço car éran prínceps [*] de
aquells. 7 Axí la primera sort a Joraïb, e
aquells qui éran regidors sobre los trips
aquest, si negú vol provar a si matex la
aquest libre se contenen en suma. Prol,Inc
aquest comensà de ésser hom fort en terra
aquest temps fou pertida la terra; e lo
aquest hach XXIII ciutats en la terra de
aquest, e Asuris, fill †de Corè†, 24 e
aquest era cap dels terratinents; ell
aquest era dels III vessalls. 13 Ell era
aquest die present. 12 E David temé Déu de
aquest bé, 27 car tu ést e has volguda
aquest poble per morteldat. 18 E l’àngel
aquest [*]. 15-16 [*] 17-23 [*] 24 [*] 25
aquest, e Cricrí d’aquest [*]. 26 E
aquest [*]. 26 E Selomir e sos germans
Aquest anà en cativatge com nostro Senyor
Aquest fou nat en Rafà. 7 [*] e aucís-lo
aquesta cose, que jo bega la sanch de
aquesta cose. 5 E ajustà David tot Yrrael,
aquesta vizió que Déu dix a Natan, dix
aquesta vaxella e santifichà-la a nostro
aquesta cose. Pas are la fellonia de ton
aquesta moltitut que han endressat lur cor
aquesta casa en lo nom de la tua santadat,
Aquesta fou mare de Onam. 27 [*] que hach
aquestas III veriatats. E certes Oríginers
aquestas ésser trobades en los libres dels
aquestas coses per las paraules dels
aquestas foren del fill de Machir, pare de
aquestas ciutats, qui són entorn a Bàal,
aquestas ciutats, qui són apellades per
aquestas paraules e tota aquesta vizió que
aquestas III coses [*].” 11 [*] 12 –[*]
aquestas ovellas, qui no han fet mal.
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1Par 24,6
de açò qui pertanyia a Aytamar e
1Par 28,21
molt hom cert e savi per fer totas
1Par 29,17
de mon cor he vodades totas
1Par 1,29 de Abraam foren Ysach e Ysmael. 29
1Par 4,31
31 e en Betmer [*] e en Saraÿm.
1Par 26,12
e germans [*] foren XIII. 12 E
1Par Prol,22 migenseras províncies qui són entre
1Par 1,12
[*] 12 [*] e los casaluytans, e de
1Par 1,23
23 e Efir e Avilà e Jabach. E tots
1Par 1,33
e Sàbaa e Dedan. 33 [*] Tots
1Par 2,33
de Johe foren Pàlet e Samzà. Tots
1Par 3,5
5 E nasqueren-li en Jerusalem
1Par 3,5
Sevichà e Sebab e Natan e Salamó;
1Par 4,3
las generacions dels saritans. 3 E
1Par 4,4
de Gedat, e Éter, pare de Cusí;
1Par 4,18 Socó, e Gecortiel, pare de Sonoe. E
1Par 4,41
entigament. 41 E vingueren
1Par 5,18
e de Gad e mig trip de Manacès, e
1Par 5,26
e l’espirit del rey de Síria, e
1Par 6,19
de Merarí foren Maalia e Musí, e
1Par 6,31
de aquell, e Ysaÿes de aquell. 31 E
1Par 6,33
éran acostumats en lur ofici. 33 E
1Par 6,33
qui staven ab lurs fills éran
1Par 7,2
caps de las casas de lurs pares e
1Par 7,8
e Abrà e Anachó e Alamor: tots
1Par 7,11
e Caran e Arcís e Ysera: 11 tots
1Par 7,17
17 E lo fill de Hulam, Badan. E
1Par 7,29
e Magoddó e ses viletas, [*] e en
1Par 7,33
foren Fessat e Beniamel e Suar;
1Par 7,40
Arahà e Animiel e Raciès. 40 Tots
1Par 8,12 foren Fàal e Àber e Misam e Sómer;
1Par 8,28
foren fills de Gerecham. 28 E
1Par 8,32 32 E Macheloch engendrà Samaà, e
1Par 8,38
e Azaries e Abdies e Amon. Tots
1Par 8,40
e haguéran néts e foren C L. Tots
1Par 9,9 generacions. Éran DCCCC LVI. Tots
1Par 9,18
lo portal del rey devés orient. E
1Par 9,25
de un temps en altre per star ab
1Par 9,26
ab aquests, 26 car ab leyaltat éran
1Par 11,18
e vench en Betlem. 17 [*] 18 E
1Par 11,19
cose, que jo bega la sanch de
1Par 12,14
lo X è e Macamús lo XI è. 14 Tots
1Par 12,14
fills de Gad, capdals de host. E de
1Par 12,23 ten gran host com host de Déu. 23 E
1Par 12,38
hòmens bons C XX M. 38 Tots
1Par 15,18 e Machamos e Obetedom e Joel. Tots
1Par 15,20
e Eliab e Mazia e Benaÿas. Tots
1Par 16,6
Jafiel, capellans ab trompes, tots
1Par 16,7
per mà de Assap e de sos servents
1Par 19,16
príncep de la host de Adoròzer, e
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aquestas coses pertanyents als fills d’
aquestas obres, e encara has los prínceps,
aquestas coses. E ara ton poble, qui ací
Aquestas són les generacions: Lo primer
Aquestas són las ciutats en què regnà
aquestes éran les partides dels porters
aquests [*] palestins, qui són felisteus,
aquests axiren los felisteus e los
aquests foren fills de Gechan. 24 E los
aquests isquéran de Caturà, concopina de
aquests devallaren de Gerechmael. 34 E
aquests fills: Sevichà e Sebab e Natan e
aquests IV hach de Bersabé, filla de
aquests són los fills de Etam: Gezrael e
aquests II foren fills de Hur, primerament
aquests són fills de [*] farahó, qui pres
aquests qui són scrits per nom, en lo
aquests éran hòmens portants scuts e
aquests cativaren lo trip de Rubèn e lo
aquests lurs linatges dels levitans [*].
aquests són tots aquells que David féu
aquests e aquells qui staven ab lurs fills
aquests: [*] Eman lo cantor, fill de Joel,
aquests isquéran de Tolà, e éran vessalls
aquests foren de Bèquer. 9 De lur
aquests foren fills de Jadiel, qui éran
aquests són los fills de Galaad, fill de
aquests habitaren los fills de Josep, fill
aquests foren de Lafalet. 34 E los fills
aquests foren fills de Asser, caps de las
aquests bestiren [*] Elad e ses viletas.
aquests foren caps de lurs pares [*] e
aquests habitaren en Jerusalem de prop
aquests foren fills de Azael. 39 E [*]
aquests isqueren dels fills de Benjamín e
aquests [*] foren caps de linatges de la
aquests éran los porters de las posades
aquests, 26 car ab leyaltat éran aquests
aquests IIII portés e éran [*] ordonats
aquests III trencharen la host dels
aquests hòmens, car jo beuria la lur
aquests són dels fills de Gad, capdals de
aquests lo pus poch era senyor de C e lo
aquests són los nombres dels caps dels
aquests éran hòmens d’armes e de guerra e
aquests éran porters. 19 E los cantors
aquests sonaven tabals [*]. 21 E Mateties
aquests sonàvan contínuament devant la
aquests salms dient: 8 «Confessau nostro
aquests se ajustaren ensemps. 17 E açò fou
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1Par 23,4
XXXVII M. 4 E havia-n’hi d’
1Par 23,9
ço és, Solomur e Azie e Aran; tots
1Par 23,10
foren Jóad e Jizà e Gedús e Barià;
1Par 24,3 en sacerdots Aletzar e Aytamar. 3 E
1Par 25,5
e Elman e Yatir e Massot. 5 Tots
1Par 25,6
XIIII fills e III filles. 6 Tots
1Par 27,16
sobre los trips de Yrrael éran
1Par 27,31
ovellas era Saass lo getum. Tots
1Par 1,31 Temà 31 e Geçur e Nafís e Quèdema.
1Par 1,43 fills de Dison foren Hus e Aram. 43
1Par 1,54
e Mibzar 54 e Mardiel e Enan.
1Par 2,1
de Edom. 2,Tit Capítol segon 1
1Par 2,1
nostro Senyor mudà lo nom Yrrael.
1Par 2,3
de Judà foren Her e Onan e Salè.
1Par 2,18
d’Asubà, sa muller, Gericó.
1Par 2,55
e de Tiraniu [*] e de Sumatiu.
1Par 3,1
de Bechrezep. 3,Tit Capítol terç 1
1Par 3,4
hach de Abchalà, sa muller [*]. 4
1Par 4,6
Acuzam e Éfer e Timuy e Asfí.
1Par 4,12
e Faynè, qui fou pare de Maàs.
1Par 4,38
Jadeyà, fill de Saÿr, e Samaÿas. 38
1Par 5,14 e Zoray e Joachan e Siza e Àber. 14
1Par 6,17
†Raozadoch†, Cahat e Merarí. 17
1Par 6,27 Màar 27 e Aliap e Gerotan e Alcanà.
1Par 6,50 ho manà Moysès, missatge de Déu. 50
1Par 7,2
Geriel e Jaamay e Jayzan e Samuel.
1Par 8,6
e Coha 5 e Gerà e Fuzen e Encan. 6
1Par 8,10 Melcan 10 e Gebús e Saquià e Mirmà.
1Par 8,13
pares e dels habitadors de Agulon.
1Par 9,33
los pans tots dissaptes. 33
1Par 9,34
segons lurs generacions éran caps.)
1Par 9,44
e Azaricham e Obedies e Anahan.
1Par 11,10
Senyor Déu [*] era ab ell. 10
1Par 12,1
lo Mosbaytat. 12,Tit Capítol XII 1
1Par 12,33
[*] armats a batalla foren L M.
1Par 20,7
fill de Simechà, germà de David.
1Par 23,24
[*] Meab e Àder e Gerencot. 24
1Par 24,6
de Abiatar, per ésser caps petrons.
1Par 24,30 Muzí foren Maalí e Éder e Geremot.
1Par 27,6 companya éran XXIIII M hòmens. 6
1Par 27,22
de Dan, Azariel, fill de Geroam.
1Par 17,19
a tu és vengut a plaer, has feta
1Par 3,4
V li nasqueren en Hebron, e regnà
1Par 4,23
de Natahim e de Gaderà habitaven
1Par 4,41
entrò al die de vuy, e habitaren
1Par 4,41
en loch d’ells, car pastura havia
1Par 4,43 éran romasas de Emach, e habitaren
1Par 5,22
en la batalla, [*] e habitaren
1Par 11,4
en Jerusalem, ço és, Gebús, car
1Par 11,13
com los felisteus se ajustaren
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aquests XXIIII M ordonats al servey de
aquests éran caps petrons de Ladan. 10 E
aquests IIII foren fills de Semeý. 11 Jóad
aquests depertí David, e Sadoch, dels
aquests foren fills de Aman, profeta del
aquests per mà de lurs pares, qui éran
aquests: sobre lo trip de Rubèn era
aquests éran prínceps sobre lo nombre dels
Aquests foren fills de Ysmael. 32 E los
Aquests són los reys que regnaren en la
Aquests XI foren majorals de Edom. 2,Tit
Aquests foren fills de Jacob, al qual
Aquests foren fills de Jacob: Rubèn,
Aquests tres li infantà Barsua [*]. E féu
Aquests són sos fills: Sézer e Sobal e
Aquests són los cavitans que vengueren de
Aquests són los fills de David que
Aquests V li nasqueren en Hebron, e regnà
Aquests foren los fills de Nahatà. 7 E los
Aquests són los linatges de Tanchà. 13 E
Aquests són qui vénen per noms majorals en
Aquests són los fills de Abial e fills de
Aquests són los noms dels fills de Gerzon:
Aquests foren fills un de l’altre. 28 E
Aquests són los fills de Aron: Aletzar e
Aquests foren caps de las casas de lurs
Aquests són los fills de Ehud qui foren
Aquests són fills ceus e caps de lurs
Aquests féran fugir los habitadors de Gad.
Aquests éran tots los cantors majors dels
Aquests éran caps [*] e habitaven en
Aquests foren fills de Azael. 10,Tit
Aquests són los caps vessalls qui éran ab
Aquests vinguéran a David en Sizalech,
Aquests no éran de II cors ne de II caras.
Aquests foren nats [*] de Get, e cayguéran
Aquests són los fills de Leví segons la
Aquests prenían una part de assò qui
Aquests són los fills dels levitans per
Aquests Benaÿas és vessal dels XXX
Aquests foren los prínceps de cade trip de
aqueta noblesa per fer a saber las tuas
aquí VII anys e VI mesos; e en Jerusalem
aquí ab lo rey quan regnà. 24 E los fills
aquí en loch d’ells, car pastura havia
aquí a las ovelles. 42 E a ells matexs, ço
aquí entrò al die de vuy. 5,Tit Capítol
aquí entrò a la captivitat. 23 E lo mig
aquí habitaven los gebuzeus. 5 E diguéran
aquí a batalla en lo camp qui era ple d’
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1Par 12,39
1Par 13,6
1Par 13,10
1Par 14,12
1Par 15,1
1Par 16,37
1Par 17,22
1Par 20,5
1Par 20,6
1Par 21,26
1Par 21,28
1Par 2,31
1Par 11,41
1Par 8,31
1Par 1,15
1Par 6,52
1Par 22,11
1Par 28,8
1Par 29,17
1Par 21,12
1Par 22,19
1Par 29,13
1Par 5,26
1Par 8,8
1Par 4,13
1Par 23,17
1Par 24,21
1Par 21,23
1Par 7,39
1Par 15,19
1Par 18,8
1Par 18,10
1Par 22,3
1Par 22,14
1Par 22,16
1Par 29,2
1Par 29,2
1Par 29,7
1Par 1,17
1Par 1,42
1Par 2,23
1Par 2,46
1Par 2,46
1Par 7,34
1Par 18,5
1Par 18,6
1Par 19,10
1Par 19,12
1Par 19,14
1Par 19,14
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de fer regnar David. 39 E stiguéran
qui és en Judea, per levar
mès la mà sobre l’archa; e morí
12 E los felisteus lexaren
loch a l’archa de Déu, e atendà
37 E com ell hach dit açò, lexà d’
que has remut de Egipte. 22 E de
moltas batallas ab los felisteus, e
E aprés hach més batalla en Get, e
[*] DC pessas d’or. 26 E bastí
la era de Evau gebuzeu, secrificà
fou Safan, e lo fill de Safan,
e Urries lo eteu, e Saabat, fill de
altre Bèal e aprés Nap 31 e Gedor e
e gezeus, 15 e los aveus e los
e Sareàs, d’aquell; 52 [*] e
Yrrael per tostemps.” 11 Donchs
los meus juýs axí com fa vuy.” 8 »E
he vodades totas aquestas coses. E
de Déu en lo terma de Yrrael.
Senyor e devant lo ceu poble. 19
de sfortsar e de axalsar a tots. 13
-los en Elà e en Tabor e en
de Moab, quant ne trematia Huzim e
los fills de Tanaach foren Ataniel,
no hagué més fills. E los fills de
los fills de Zubael, Jaadies. 21 E
los meus bous a fer holocaust e las
e Erà. 39 E los fills de Ulà foren
Aman e Assap e Atam ab sembes d’
ciutats de Adoràzer, on havia molt
vaxella d’or e d’argent e d’
aperallar David, e aperallà molt
d’or e III M quintars d’argent e
en obrar, 16 d’or e d’argent e d’
d’or e argent a las d’argent e
a las d’argent e aram a las d’
d’argent e [*] XVIII M quintars de
Elam e Assur e Arfassat e Eliud e
E los fills de Dison foren Hus e
23 E prengueren-la Gessur e
Essà, concupina de Calech, infantà
infantà Aram e Massan e Gagats. E
de Sómer foren Axir e Reguhà [*] e
tots los carros, sinó C. 5 E vench
li XXII M hòmens. 6 E fou subjugat
Irrael aperellats a batalla contre
Joab a son germà: –Si pus fort és
li plàcia. 14 E acostà’s Joab a
a batalla, e lo poble qui era ab
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aquí per tres dies menjant e bevent, car
aquí l’archa de Déu [*] en lo nom de
aquí devant Déu. 11 E fou irat David, com
aquí lurs déus e David manà que hom los
aquí tenda. 2 E adonchs dix David que
aquí avant l’archa del testament de
aquí avant prenguist lo poble de Yrrael
aquí ferí Alchanam, fill de Jaÿr, a Lamí,
aquí havia un hom de ultre masura qui
aquí altar a Déu e pujà-hy holocausts e
aquí, 29 car lo tabernacle de nostro
Aquilach. 32 E los fills de Jadà, germà de
Aquilat; 42 e Adunmà, fill de Suzà, lo
Aquió e Sàquer [*]. 32 E Macheloch
aquiraneus e los siveus 16 e los arnadeus
Aquitub, d’aquell; 53 e Sadoch, d’
ara, mon fill, sia nostro Senyor ab tu, e
ara, en presència de tot Yrrael e de tota
ara ton poble, qui ací és, [*] ha vodat ab
Ara, donchs, digues què respondré en
Ara donau lo cor a demanar a nostro Senyor
Ara, Senyor Déu nostro, nos confessam a tu
Arà e en Arat Gosam, e foren catius entrò
Araàs, ses mullers. 9 E infantà Amino, sa
Arab, e Sinos, e Nonay. 14 E Nonay
Arabies foren molts. 18 E los fills de
Arabies e [*]: Jazies, lur cap. 22 E
arades per lenya [*] al secrifici; tot t’
Arahà e Animiel e Raciès. 40 Tots aquests
aram per mils cantar, 20 e Zacaries e
aram [*]. 9 E oyí Tecuni, rey de Amat, que
aram. 11 E David pres aquesta vaxella e
aram sens nombre e sens pes, 4 e fusts de
aram e ferro, sens pes e sens nombre, e
aram e de ferro sens nombre. Leva e fes, e
aram a las d’aram e ferro a las de ferro
aram e ferro a las de ferro e fusta a las
aram, e·ncara més C M quintars de ferro.
Aram e Hus e Hul e Gèter e Màsseig. 18 E
Aram. 43 Aquests són los reys que regnaren
Aram, las viles de Jahir e Tenat e ses
Aram e Massan e Gagats. E Aram engendrà
Aram engendrà Gecdan. 47 E los fills de
Aram. 35 E los fills de Elen, son germà,
Aram Darmatzach per ajudar Adaratey, rey
Aram a David e donà-li trehut. E salvà
Aram, 11 e l’altre poble donà a [*] Isay
Aram que jo, tu vina e ajude’m, e si pus
Aram a batalla, e lo poble qui era ab Aram
Aram fugí per ell. 15 E com los fills d’

30

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 19,15 E com los fills d’Amon veeren que
1Par 19,16
16 E veeren açò los fills d’
1Par 19,16
d’Aram, trematéran missatgers a
1Par 19,17
[*] e aperallà’s David contre
1Par 19,18 Aram e combaté’s ab ell. 18 E fugí
1Par 19,18
Yrrael. E matà David dels fills d’
1Par 19,6
M quintars d’argent per soldejar
1Par 23,9
III. 9 [*], ço és, Solomur e Azie e
1Par 12,5
e Geremot e Belay e Zafaries lo
1Par 5,26
los en Elà e en Tabor e en Arà e en
1Par 2,35
-li sa filla per muller, e infantà
1Par 16,33
qu·hi és. 33 Adonchs cantaran los
1Par 12,2
dels geritans, 2 traent sagetes ab
1Par 12,2
squerra las pedres e las sagetes ab
1Par 6,31
de nostro Senyor, com posava la
1Par 13,3
ajustats ab nós, 3 retornarem l’
1Par 13,5
intrade de Emach, per fer venir l’
1Par 13,6
qui és en Judea, per levar aquí l’
1Par 13,7
Senyor [*]. 7 E carregaren l’
1Par 13,9
e Assahà alsà la mà per pendra l’
1Par 13,10
[*], per ço que mès la mà sobre l’
1Par 13,12
avant, dient: «Com recolliré jo l’
1Par 15,1
en la sua ciutat, e bestí loch a l’
1Par 15,2
David que nengú no s’acostàs en l’
1Par 15,2
alegí nostro Senyor que portacen l’
1Par 15,3
en Jerusalem per fer pujar l’
1Par 15,12
e vostros germans, e pujau l’
1Par 15,14
levitans, per ço que pujassen l’
1Par 15,15
15 e aportaren los levitans l’
1Par 15,23
E Barachies e Canà, porters de la
1Par 15,24
trompaven ab trompes devant l’
1Par 15,24
e Jayà éran capellans porters de la
1Par 15,25
anaven alegrament per fer pujar l’
1Par 15,27
e tots los levins, qui aportaven l’
1Par 15,28 blancha. 28 E tot Yrrael muntave 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
hach dit açò, lexà d’aquí avant l’
1Par 17,1
sech en casa cuberta de cedres e l’
1Par 22,19
Déu, per ço que fessau venir l’
1Par 28,2
cor de bestir casa de repòs a l’
1Par 28,18
lurs ales com se stanían sobre l’
1Par 7,10 e Benjamín e Bud e Canaan e Caran e
1Par 8,40
forts de batalla tirant bé d’
1Par 2,18
són sos fills: Sézer e Sobal e
1Par 9,18
E Solomero, lo cap. 18 Entrò
1Par 17,26
servent de pregar devant tu. 26 E
1Par 21,8
com he feta aquesta cose. Pas
1Par 28,10
lexar-t’ha per totstemps. 10 Vet
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Aram era fugit, fugiren aytembé per mà de
Aram, trematéran missatgers a Aram ultre
Aram ultre Jordà, e a Sofach, príncep de
Aram e combaté’s ab ell. 18 E fugí Aram
Aram per Yrrael. E matà David dels fills
Aram VII M cavallers e XXXX M paons, e fou
Aran e Neraymà e Doran e Macà, e encara
Aran; tots aquests éran caps petrons de
arapita, 6 e Alcanà e Gezies e Sariel e
Arat Gosam, e foren catius entrò al die de
Aray Estey. 36 E Estey engendrà Natan, e
arbres [*] per la fas de nostro Senyor,
arch en la mà dreta, e ab la mà squerra
arch. Éran dels germans de Saül, e de
archa de Déu; 32 e serviren en la tenda
archa de Déu a nós, car no la havem
archa de nostro Senyor de Cariacharim. 6 E
archa de Déu [*] en lo nom de nostro
archa de Déu sobre una vadella novella de
archa per retenir-la, que no caygués,
archa; e morí aquí devant Déu. 11 E fou
archa de Déu en casa mia?» 13 E per ço no
archa de Déu, e atendà aquí tenda. 2 E
archa de Déu, sinó los levitans, car a
archa e que la servíssan per tostemps. 3 E
archa de Déu en lo loch que ell havia
archa de nostro Senyor Déu de Yrrael allà
archa de nostro Senyor Déu d’Irrael, 15 e
archa de Déu, axí com manà Moysès, segons
archa. 24 E Abanies e Josofat e Natanael e
archa de Déu, e Obetedom e Jayà éran
archa. 25 E David e los pròmens d’Irrael
archa de la covinensa de Déu [*]. 26 [*] e
archa, e los cantors atressí [*], sinó
archa del testament de Déu ab jubilació,
archa [*] de Déu fou venguda tro a la
archa de Déu e féran-la star dins lo
archa [*] servidors levitans per remembrar
archa del testament de nostro Senyor, e
archa de Déu stà dessots cortines. 2 E dix
archa de la amistansa de Déu e la vaxella
archa de la covinensa de Déu e a l’
archa del testament de nostro Senyor Déu.
Arcís e Ysera: 11 tots aquests foren fills
arcs e multiplicaren en infants e haguéran
Ardon. 19 E murí Esubà, e pres Subà Efetar
are stave en lo portal del rey devés
are, Senyor, tu ést Déu, que perlist sobre
are la fellonia de ton servent, car molt
are que nostro Senyor t’ha alegit que tu
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1Par 4,14 Sinos, e Nonay. 14 E Nonay engendrà
1Par 1,17
fills de Sem foren Elam e Assur e
1Par 1,24
24 E los fills de Sàlef foren Sem,
1Par 18,10
encara li tremès vaxella d’or e d’
1Par 18,11
-la a nostro Senyor ab l’or e l’
1Par 19,6
d’Amon, letres e bé M quintars d’
1Par 21,22
a nostro Senyor, per lo planer
1Par 21,24
mas jo ho compraré ab planer
1Par 22,14
quintars d’or e III M quintars d’
1Par 22,16
savis en obrar, 16 d’or e d’
1Par 28,14
d’or a pes e de totas ayines d’
1Par 28,16
l’aperellament e de cade taula d’
1Par 28,17
d’or munde [*] e als bacins d’
1Par 29,2
casa de Déu or a las aÿnes d’or e
1Par 29,2
a las aÿnes d’or e argent a las d’
1Par 29,3
car encare he tresor d’or e d’
1Par 29,4
d’or de Ofir e VII M quintars d’
1Par 29,4
de las casas de launes d’or e d’
1Par 29,5
or e d’argent. 5 [*] e aquellas de
1Par 29,7
Senyor Déu [*], X M drachmas d’
1Par 27,33
conceller del rey, e a prop ell
1Par 4,8
Anup e Assobebà e los linatges de
1Par 25,28
e foren XII; 28 e la XXI ª sort, a
1Par 10,9
cap a Saül e tramatéran-lo ab ses
1Par 10,10
e a lur poble. 10 E matéran las
1Par 12,33 germans. 33 E de Zabulont axint [*]
1Par 11,22
fill de Joyadà, home valent d’
1Par 11,26 oÿdor. 26 E los hòmens vessalls d’
1Par 11,39
e Nafrayà, lo baró portador de las
1Par 12,8 David Amassat, Abadamat, hòmens d’
1Par 12,37 e del mig trip de Manassès, portant
1Par 12,38 M. 38 Tots aquests éran hòmens d’
1Par 21,5
tots los hòmens d’Irrael portant
1Par 21,5
M LXXXIII hòmens defanents d’
1Par 1,16
aquiraneus e los siveus 16 e los
1Par 6,3
3 E los fills de Abram foren
1Par 6,3
Maria, lur germana. E los fills de
1Par 6,49
tabernacle de la casa de Déu. 49 E
1Par 6,50
de Déu. 50 Aquests són los fills de
1Par 6,54
per albergar los fills de
1Par 6,57
fill de Sefoniè. 57 E als fills de
1Par 15,4
4 E ajustà David los fills de
1Par 23,13
13 E los fills de Abram foren
1Par 23,28
stament era per mà dels fills de
1Par 23,32
[*] e l’ofici dels fills d’
1Par 24,1
Capítol XXIIII 1 Los fills de
1Par 24,1
atressí depertits. E los fills de
1Par 24,19
axí com era costuma en poder de
1Par 24,31
sorts contre lurs germans, fills de
1Par 11,44
e Samazioel, fill de Otan lo
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Arfaà. E Sarayà fou pare de Joab, senyor
Arfassat e Eliud e Aram e Hus e Hul e
Arficiat, Sala, 25 Éber, Fàleig e Rahú 26
argent e d’aram. 11 E David pres aquesta
argent que aportà de totas las gents de
argent per soldejar Aran e Neraymà e Doran
argent lo’m dóne, per ço que sia stancada
argent, car jo no vull res prestar ço del
argent e aram e ferro, sens pes e sens
argent e d’aram e de ferro sens nombre.
argent a pes de cascun ofici, 15 e lo pes
argent, 17 e las candelas e dels bacins e
argent a pes de cade bací, 18 e a l’altar
argent a las d’argent e aram a las d’
argent e aram a las d’aram e ferro a las
argent que donaré a la casa de mon Déu,
argent smarat a enblanquir las parets de
argent. 5 [*] e aquellas de argent per fer
argent per fer tota obre de mà de mestres.
argent e [*] XVIII M quintars de aram, e
Aricòfel. 34 E era aprés ell Joyadè, fill
Ariel, fill de Arum. 9 Fou Jabés [*]
Arit e a sos fills e a sos germans, e
armas en lur terra e sercharen-na tota
armas de Saül en la casa de lur déu, e lo
armats a batalla foren L M. Aquests no
armes e de grans fets, de Cabseel, ferí
armes éran: Azael, germà de Joab, e
armes de Johà, fill de Sayà, 40 e Iroyà lo
armes e de host, aperallats ab lansa e
armes de host e de batalla, hòmens bons C
armes e de guerra e hòmens bé aperellats e
armes [*] CCCC M LXXXIII hòmens defanents
armes. 6 E Leví e Benjamín no foren
arnadeus e samaritans [*]. 17 E los fills
Aron e Moysès e Maria, lur germana. E los
Aron foren Nadap e Aliüd e Aletzar e
Aron e sos fills perfumaven sobre l’altar
Aron: Aletzar e son fill Fineès e Besua,
Aron en los lurs térmens, fou Acaat e
Aron donaren ciutat de recolliment en
Aron e los levitans. 5 Dels fills de
Aron e Moysès. [*] per secrifichar al
Aron, e serviren la casa de Déu sobre las
Aron, lurs germans, e lo servey de la casa
Aron éran atressí depertits. E los fills
Aron éran Nadab e Aliüd e Aletzar e
Aron, lur pare, axí com havia manat nostro
Aron, devant lo rey David e Sadoch e
arorita, 45 e Jadiel, fill de Simbrí, e
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1Par 11,33
E Jonatan, fill de Sagí, lo
1Par 5,8
fill de Joel, aquell habitave en
1Par 11,27 de son oncle, de Belom, 27 e Zamot
1Par 4,8
e los linatges de Ariel, fill de
1Par 1,18 e Hus e Hul e Gèter e Màsseig. 18 E
1Par 6,39
stave sobre la part dreta. E aquell
1Par 15,6
E dels fills de Merarí era prebost
1Par 15,11
sacerdots, e los levitans Uriel e
1Par 27,20
de Aziel; 20 e del trip de Efraÿm,
1Par 12,31 Manassès foren XVIII M, qui fóran
1Par 16,41
Gedif e als altres triats, qui éran
1Par 6,54
de aquell. 54 E açò que direm fou
1Par 20,1
tota la terra dels fills d’Amon. E
1Par 4,6
li infantà Acuzam e Éfer e Timuy e
1Par 6,11 engendrà Amaties, e Maties engendrà
1Par 6,12
e Maties engendrà Asibuch, 12 e
1Par 4,35
de Josebrà, fill de Sirayà, fill de
1Par 24,14
la quinzena a Amor, e la setzena a
1Par 5,6
qui cativà Tilgatpelièset, rey dels
1Par Prol,42
actor, obriren sengles ceŀlas, e
Par Prol,Inc de Paralipàmenon. Primer pròlech.
1Par 2,47
Regen e Jochan e Jazà e Fales e
1Par 3,17
[*] 17 E los fills de Joatxim foren
1Par 9,16
de Gedicun, e Baraquies, fill de
1Par 23,16
16 E los fills de Gerson foren
1Par 6,12
Asibuch, 12 e Asibuch engendrà
1Par 6,12 12 e Asibuch engendrà Assadoch, e
1Par 13,7
de la casa de Benadab, on era
1Par 13,9 9 E vingueren entrò a Janiquedem, e
1Par 13,10
Per ço vench la ira de Déu contre
1Par 13,11 David, com nostro Senyor havia mort
1Par 13,11 Assahà, e apellà aquell loch «Fares
1Par 5,8
e Zacharies. 8 E Babel, fill de
1Par 9,15
fill de Michà, fill de Saf, fill de
1Par 15,19
19 E los cantors éran Aman e
1Par 16,5
nostro Senyor Déu de Yrrael. 5 E
1Par 16,5
sturments de tabals e d’òrguens, e
1Par 16,7
per loar nostro Senyor per mà de
1Par 16,37
de nostro Senyor, e lexà aquella a
1Par 25,1
de la host l’ofissi de [*]
1Par 25,2
segons lur ofici: 2 E los fills de
1Par 25,6
per mà de lurs pares, qui éran
1Par 25,9
la primera sort a Josep, fill de
1Par 26,1
fill de Coré, dels fills de
1Par 8,39
foren fills de Azael. 39 E [*]
1Par 2,2
Josep, Benjamín, Naptalim, Gad e
1Par 6,74
e lurs axides. 74 E del trip de
1Par 7,30
fill de Yrrael. 30 E los fills de
1Par 7,40
40 Tots aquests foren fills de
1Par 12,36
foren XXVII M. 36 E dels fills de
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arrarita 34 [*] 35 Elifà, fill de Ul, 36
Arroer entrò en [*] e Balamon, 9 devés sol
arrorita e [*] lo falonita, 28 e Iran,
Arum. 9 Fou Jabés [*] dient: –Li infantà
Arzat engendrà Cella, e Cella engendrà
Asap fon fill de Baraquies, fill de Supnà,
Asayà, e sos germans éran CC XXV. 7 E los
Asayà e Joel e Samaÿas e Elí e Aminadab.
Asaÿa, fill de Sazes; e del trip de
asenyalats cascú per son nom que
asenyalats per lur nom, e per loar nostro
asetiament per albergar los fills de Aron
asetjà Rabà, e David stave en Jerusalem, e
Asfí. Aquests foren los fills de Nahatà. 7
Asibuch, 12 e Asibuch engendrà Assadoch, e
Asibuch engendrà Assadoch, e Assadoch
Asiel, 36 e Obenay e Joachabà e Soaÿas e
Asir, 15 e la dessetena a Spissés, e la
asirienchs, e fou príncep del trip de
asò·s lig en lurs sgleyas, la qual cose
Asò és lo pròlech de sent Gerònim sobre lo
Assà e Sàhaf. 48 E una concupina de Sàaf,
Assà e Salriem 18 e Malqueram e Padins e
Assaà, fill de Alcanà, qui stava al corral
Assaaebuel, e fou cap pedtró. 17 [*] e no
Assadoch, e Assadoch engendrà Celum, 13 e
Assadoch engendrà Celum, 13 e Celum
Assahà e Achià, qui menaven la vadella. 8
Assahà alsà la mà per pendra l’archa per
Assahà [*], per ço que mès la mà sobre l’
Assahà, e apellà aquell loch «Fares
Assahà» entrò en aquest die present. 12 E
Assan, fill de Zama, fill de Joel, aquell
Assap, 16 e Abdies, fill de Samaÿas, fill
Assap e Atam ab sembes d’aram per mils
Assap era lur cap, e Zacaries lo segon, e
Assap ab sembes. 6 E Benaÿas e Jafiel,
Assap e de sos servents aquests salms
Assap e a sos germans per servir aquella
Assap e Aman e de Getidum, qui
Assap foren Satur e Josep e Natenies e
Assap e Getidum e Aman, a cantar en la
Assap; e la segona sort a Gadalàs ab sos
Assap. 2 E los fills de Masalonies fou
Àssech, son germà: fou lo primer nat Ulam,
Asser. 3 E los fills de Judà foren Her e
Asser haguéran Mezal e Abdon [*], 75 e
Asser foren Jannà e Ysuà e Hizín e Barià,
Asser, caps de las casas de lurs pares,
Asser axint a host, hòmens aperellats a
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1Par 1,38
e Sebal e Sibeon e Am e Dian e
1Par 7,21
e Sutalla, fill d’aquell, e
1Par 25,2
foren Satur e Josep e Natenies e
1Par Prol,49
provat per los jueus e·ncara de
1Par 20,1 Amon. 20,Tit Capítol XX 1 Aprés de
1Par 24,6
Aquests prenían una part de
1Par 4,8
e Tenan. 8 E Cos engendrà Anup e
1Par 3,18
e Padins e Cenazar e Jacomies e
1Par 2,24
qui havia nom Abià, infantà-li
1Par 27,25
los tresors del rey era tresorer
1Par 3,20
e Salumir, lur germana, 20 e
1Par 8,36
engendrà [*] Alamèrer e Simànet e
1Par 8,36 [*] Alamèrer e Simànet e Assumrí, e
1Par 9,14
dels levitans fou 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 5,26
ells l’esperit de Pul, rey de
1Par 6,22
aquell [*]. 22 [*] e Aminadap [*] e
1Par 8,30
primer nat era Abdon, e l’altre
1Par 14,1
XIIII 1 E tramès Huram, rey de
1Par 2,18 18 Camel, fill de Srom, engendrà d’
1Par 6,23
23 [*] e Abisay, fill de aquest, e
1Par 8,27
E Sameý e Atzeries e Atalies 27 e
1Par 8,26 de Sazach. 26 E Sameý e Atzeries e
1Par 15,19 E los cantors éran Aman e Assap e
1Par 6,42
de Fare, fill de Edies, 42 fill de
1Par 6,44
stiguéran a la part sinestra. E
1Par 7,32
E Èber engendrà Lafalet e Zómer e
1Par 4,13
13 E los fills de Tanaach foren
1Par 11,29
e Alízer antoricha, 29 [*] e Hilay
1Par 12,3
de Benjamín. 3 E lo cap d’ells era
1Par 3,24
III. 24 E los fills de Joanay foren
1Par 26,7
7 E foren los fills de Azamaÿas
1Par 15,1
e bestí loch a l’archa de Déu, e
1Par 11,15
e la host dels felisteus era
1Par 14,9
9 E los felisteus vingueren e
1Par 16,1
lo tabernacle que David li havia
1Par 2,26
hach altre muller, qui hach nom
1Par 6,7
e Saraÿas engendrà [*] 7 [*]
1Par 6,8
engendrà [*] 7 [*] Atibut, 8 e
1Par 6,60
E del trip de Benjamín los donaren
1Par 27,33
ab los fills del rey. 33 E [*] era
1Par 15,27
aportaven l’archa, e los cantors
1Par 24,1
XXIIII 1 Los fills de Aron éran
1Par 3,22 Samÿas, e los fills de Samÿas foren
1Par 3,23 de Naries foren Joanay, Etzachies e
1Par 8,26 foren fills de Sazach. 26 E Sameý e
1Par 9,11
Ydaÿas e Jorip e Joatxim 11 e
1Par 11,23
-li la sua lansa matexa [*], e
1Par 18,5
Adaratey, rey de Sabaà, e David
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Àsser e Dizan. 39 E los fills de Loscan,
Àsser e Alet. E meteren-los hòmens de
Asserella [*] qui profetitzave per mà del
assò qui és per l’apòstol? Sapiau que jo
assò, com l’any fou passat, en lo temps
assò qui pertanyia a Aletzar e altre de
Assobebà e los linatges de Ariel, fill de
Assomà e Nebabies. 19 E los fills de
Assú, pare de Tecoha. 25 E foren los fills
Assuàner, fill de Adiel, e sobre los
Assubà e Tel e Baraxies e Azaries e Riassà
Assumrí, e Assumrí engendrà Massaà, 37 e
Assumrí engendrà Massaà, 37 e Massaà
Assup, fill de Maritam, fill de Sbayà, de
Assur e Arfassat e Eliud e Aram e Hus e
Assur, senyor de Techà, e hach II mullers,
Assur, e l’espirit del rey de Síria, e
Assur, fills de aquell, 23 [*] e Abisay,
Assur e l’altre Sis e l’altre Bèal e
Assur, sos missatgers [*] e fusta de cedre
Asubà, sa muller, Gericó. Aquests són sos
Asuris, fill †de Corè†, 24 e Càhat fill de
Atalaharàs [*] e Sientí foren fills de
Atalies 27 e Atalaharàs [*] e Sientí foren
Atam ab sembes d’aram per mils cantar, 20
Atan, fill de Simrà, fill de Semer, 43
Atan, fill de Guisí, fill de Abdí, fill de
Atan e Suà, lur germana. 33 E los fills de
Ataniel, Arab, e Sinos, e Nonay. 14 E
ataytà, 30 e Mareray notofarita, [*] 31 e
Atchiàtzar e Joàs, fill de Samayà de
Atdaÿas e Eliazip e Pelayà e Acap e Jornam
Atem e Rafael e Obetel e Zabat; e sos
atendà aquí tenda. 2 E adonchs dix David
atendade en lo pla de Rafaÿm, 16 e David
atendaren-se en lo pla de Rafaÿm. 10 E
atendat, e secrificaren holocausts [*]
Atharà. Aquesta fou mare de Onam. 27 [*]
Atibut, 8 e Atibut engendrà Sadoch, e
Atibut engendrà Sadoch, e Sadoch engendrà
atrecí Gabaà e Alàmenth [*] e sos deports.
atrecí conceller del rey, e a prop ell
atressí [*], sinó David, qui portave
atressí depertits. E los fills de Aron
Atús e Gagal e Barzaa e Naries e Saphar,
Atzaricam, qui foren III. 24 E los fills
Atzeries e Atalies 27 e Atalaharàs [*] e
Atzeries, fill de Alchies, fill de
aucís-lo [*]. 24 Tot açò féu Benayà,
aucís-li XXII M hòmens. 6 E fou subjugat
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1Par 20,7
Aquest fou nat en Rafà. 7 [*] e
1Par Prol,32
reprès; mas, ço que és de major
1Par 2,38
37 e Sabet engendrà [*], 38 [*]
1Par 2,39 engendrà [*], 38 [*] Austayan, 39 e
1Par 13,12 12 E David temé Déu de aquell die
1Par 16,37
com ell hach dit açò, lexà d’aquí
1Par 17,22
has remut de Egipte. 22 E de aquí
Par Prol,7
E moltes qüestions de l’
1Par Prol,52
mostrant aquellas coses de l’
1Par Prol,62
l’altre Testament, havia dit en lo
1Par Prol,58
jueus. Sertes los apòstols e los
1Par 6,73
e Jadebrot, [*] 73 e Raminot e
1Par 1,15
e amoreus e gezeus, 15 e los
1Par 1,23
22 e Ebal e Ebimael [*] 23 e Efir e
1Par 3,1
hach nom Amon, lo qual hach de
1Par 1,46
Moab; e lo nom de la sua ciutat era
1Par 29,11
lo teu regne, e tu ést aquell qui
1Par 29,15
15 Car palegrins som devant tu,
1Par 25,5
del rey ab paraules de Déu per
1Par 29,12
e·n ta mà és de sfortsar e de
1Par Prol,41
ceŀles, las quals vulgarment són
1Par Prol,27 Oríginers no ten solament [*] los
Par Prol,7
E moltes qüestions de l’Avengeli
1Par Prol,74 maldient, legint per los cantons, e
1Par Prol,76 me premoven, despuxs reproven,
1Par 4,9
–Li infantà ab dolor, haurà nom
1Par 5,1
la primera generació a [*] Judà, e
1Par 6,16
en mà de Nabugadonesor. 16 E
1Par 6,32
en Jerusalem, e adonchs stiguéran
1Par 6,49
santuari e a perdonar sobre Yrrael,
1Par 6,65
ciutats, qui són apellades per nom
1Par 8,38 Azael hach VI fills que havían nom
1Par 9,1
E tot Yrrael fou entre si aperentat
1Par 9,44
hagué VI fills, qui haguéran nom
1Par 12,17 Judà entrò al Mefar, a David. 17 E
1Par 12,40
40 E encara aquells qui éran prop,
1Par 13,4
dix tota la universitat: –Fam-ho
1Par 14,4
e fills, 4 los quals havían nom
1Par 14,8
a batalla e, com David ho sabé,
1Par 14,11
los meus enamichs en la mia mà
1Par 14,16 host dels felisteus. 16 E féu David
1Par 14,17
-la de Gabeon entrò a Gatza. 17 E
1Par 15,15
los levitans l’archa de Déu,
1Par 16,40
de l’holocaust contínuament [*],
1Par 17,9
falcia no diran per enganar-lo
1Par 17,13
mia mà no·s levarà de ssobre ells,
1Par 17,20
tu, e no és altre Déu sinó tu, tot
1Par 17,23 ceu alberch [*] perdurablament, fes
1Par 20,3
pedrera del ferro, e·n Magerot. E
1Par 20,5
lo geteu, del qual la sua lansa era
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aucís-lo Jonatan, fill de Simechà, germà
audàcia, en [*] treslació dels LXX
Austayan, 39 e Austayan engendrà Ales, e
Austayan engendrà Ales, e Ales engendrà
avant, dient: «Com recolliré jo l’archa
avant l’archa del testament de nostro
avant prenguist lo poble de Yrrael per
Avengeli axí matex se determena e hy són
Avengeli, là on diu [*]: «Veuran aquell
Avengeli segons sent Johan: «Qui creu en
avengelistes havían coneguts los LXX
Aveu e lurs axides. 74 E del trip de Asser
aveus e los aquiraneus e los siveus 16 e
Avilà e Jabach. E tots aquests foren fills
Avinóhan la ismaleÿta, e lo segon Deniel,
Avir. 47 E morí Edat, e regnà en son loch
axalces tot príncep. 12 E la riquesa e la
axallats axí com tots nostros pares; e en
axalsar noblesa. E donà Déu a Aman XIIII
axalsar a tots. 13 Ara, Senyor Déu nostro,
axelsades sens actor, obriren sengles
axemplas de IIII treslacions demostrant
axí matex se determena e hy són tocades.
axí matex los acuzadors [*], com en las
axí si virtut e vici no són en las coses,
axí. 10 E cridà Jabés lo Déu de Yrrael:
axí Rubèn no fou anomenat primer nat. 2
axí foren los fills de [*]: †Raozadoch†,
axí com éran acostumats en lur ofici. 33 E
axí com ho manà Moysès, missatge de Déu.
axí com dit és. 66 E la sort del linatge
axí: Miraquem e Brucú e Ysmael e Azaries e
axí com és scrit en lo libre dels reys de
axí: Azarifan e Burtú e Ysmael e Azaricham
axí-los David a carrera e dix-los si
axí com Ysachar e Zabulon i Naptalim, hi
axí com tu dius. Car molt los plagué
axí: Simà e Zabal e Vetan e Salamó 5 e
axí a ells a l’encontre. 9 E los
axí com a desportellament d’aygüe. E per
axí com li havia manat nostro Senyor, e
axí la fama de David per tota la terra, e
axí com manà Moysès, segons lo manament de
axí com és scrit en la lig de Déu, la qual
axí com en los primers dies, 10 [*] que
axí com la he levada en aquell qui és stat
axí com nosaltres havem oyit ab las
axí com has dit. 24 E sia cregut e crescut
axí ho féu de totas las altres ciutats
axí com un plegador de taler. 6 E aprés
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1Par 21,4
del rey era fort sobre Joab, e
1Par 22,11
la casa del senyor ton Déu,
1Par 23,31
e de las solempnitats, per nombre
1Par 24,19
ofici per venir en la casa de Déu,
1Par 24,19 costuma en poder de Aron, lur pare,
1Par 25,8
8 E gitaren sorts per demanar
1Par 25,9
als pochs, mestres ab scolans. 9 E
1Par 25,12
e éran XII; 12 e la quinta sort
1Par 25,13
fills, e éran XII; 13 e la sizena
1Par 25,15
e éran XII; 15 e la vuytena sort
1Par 25,18
e foren XII; 18 e la onzena sort
1Par 25,25
e éran XII; 25 e la divuytena sort
1Par 25,27
e éran XII; 27 e la vintena sort
1Par 25,31
e éran XII; 31 e la XXIIII ª sort
1Par 26,13
la casa de Déu. 13 E gitaren sorts
1Par 27,23
Senyor dix: «Jo crexaré Yrrael
1Par 28,7 los meus manaments e los meus juýs
1Par 29,15
palegrins som devant tu, axallats
1Par 21,24 donaré. 24 E dix lo rey [*] a Evau:
1Par 24,7
pertanyents als fills d’aquells. 7
1Par 27,1
oficis, los quals intraven e
1Par 5,16 los deports de Cedron dessobre lurs
1Par 6,71
Gelon, en Abaasan, e Sterot e lurs
1Par 6,73
[*] 73 e Raminot e Aveu e lurs
1Par 6,75
[*], 75 e Licohe e Raop e lurs
1Par 6,76
e Amon e Cariacharim e lurs
1Par 6,77
de Zabulon Timono e Tabor e lurs
1Par 6,79
[*], 79 e Cademar e Masfat e lurs
1Par 6,80 Ramoch, en Galaad, e Manahim e lurs
1Par 9,27
los tresors de la casa de Déu, 27 e
1Par 8,7
e foren cativats: 7 Naaman e
1Par 18,16
16 E Sadoch, fill d’Ehitub, e
1Par 24,31
devant lo rey David e Sadoch e
1Par Prol,70 parlà e los dexebles ne prengueren
1Par Prol,11 las varietats dels regnes, diversos
1Par 7,11 hòmens de guerra, e foren XVII M CC
1Par 12,33 tots lurs germans. 33 E de Zabulont
1Par 12,36
XXVII M. 36 E dels fills de Asser
1Par 11,2
tu eras aquell qui feyas intrar e
1Par 7,34
34 E los fills de Sómer foren
1Par 14,15
adonchs axiràs a batalla, car Déu
1Par 14,15
los trematré al camp [*], adonchs
1Par 1,12
[*] e los casaluytans, e de aquests
1Par 2,53
e lo Nestranyà, e aquells qui
1Par 19,9
-hi Joab ab tota la sua host. 9 E
1Par 19,3
Sàpies que no hy són venguts per
1Par 1,40
e Onan. E los fills de Sibeon foren
1Par 11,32
32 [*] dels torrents de Gacís, e
1Par Prol,64 ventre d’aquella maneran flums d’
1Par 11,18
la host dels felisteus e aportaren
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axí Joab, anà e comptà tot Yrrael, e vench
axí com ha perlat per tu nostro Senyor. 12
axí com era costuma sovint devant nostro
axí com era costuma en poder de Aron, lur
axí com havia manat nostro Senyor Déu de
axí als grans com als pochs, mestres ab
axí la primera sort a Josep, fill de
axí a Mataties e a sos germans e a sos
axí a Baquies e a sos fills e a sos
axí a Ysaÿes e a sos fills e a sos
axí a Zarael e a sos fills e a sos
axí a Anamà e a sos fills e a sos germans,
axí a Elitat e a sos fills e a sos
axí a Romanti e a sos fills e a sos
axí en lo poch com en lo gran per casas de
axí com las stelas del cel.» 24 E Joab,
axí com fa vuy.” 8 »E ara, en presència de
axí com tots nostros pares; e en forma de
–Axí no és per mi comprat, mas jo ho
Axí la primera sort a Joraïb, e la segona
axían de mes en mes en tots los mesos de
axides. 17 Tots s’epartaren en temps de
axides. 72 E del trip de Ysachar hagueren
axides. 74 E del trip de Asser haguéran
axides. 76 E del trip de Naptalim hagueren
axides. 77 E los fills de Merarí haguéran
axides. 78 E ultre lo flum Jordà, devés
axides. 80 E del trip de Gad hagueren
axides 81 [*]. 7,Tit Capítol VII 1 E los
axien entorn de la casa de Déu, car sola a
Axiès e Guera [*] a Manàat [*]. 8 [*]
Aximàlech, fill de Abiatar, éran
Aximàlech e los caps petrons dels preveras
aximpli. Jo parlí aquestas coses per las
aximplis sían trobats e la treslació
axint a host e a batalla. 12 E Supim e
axint [*] armats a batalla foren L M.
axint a host, hòmens aperellats a guerra
axir Yrrael devant ell. E [*] Déu te dix:
Axir e Reguhà [*] e Aram. 35 E los fills
axirà devant tu per ferir la host dels
axiràs a batalla, car Déu axirà devant tu
axiren los felisteus e los captoreus. 13 E
axiren dels serjatans e aquell fou
axiren los fills d’Amon e aperellarenaxò, sinó per spiar [*] e regirar la tua
Ayà e Anà. 41 E los fills de Am e Dian
Ayel rebita e Smanot lo bacurem e Aliabà
aygüe viva.» Hoch, e és scrit [*] que lo
aygüe del pou de la porta de Betlem, e
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1Par 14,11 mia mà axí com a desportellament d’
1Par 28,14
cascun ofici d’or a pes e de totas
1Par 1,51 e foren majorals de Edom: Tamnà e
1Par 1,40
40 E los fills de Saban foren
1Par 4,32
32 E los pobles foren Betan e
1Par 6,25
los fills de Etanà foren Manyssà e
1Par 9,28
e tancaven. 28 E tenían totas las
1Par 9,29
[*], 29 car éran stablits sobre las
1Par 29,2
aperellat a la casa de Déu or a las
1Par 17,21
ab las nostres orellas. 21 E qui és
1Par 29,18
per tostemps a la tua volentat, e
1Par 6,3
foren Nadap e Aliüd e Aletzar e
1Par 24,1 Aron éran Nadab e Aliüd e Aletzar e
1Par 24,2
ordonats en sacerdots Aletzar e
1Par 24,3
e Achimàlech, dels fills de
1Par 24,4
Aletzar molts més que dels fills de
1Par 24,4
pares, e foren XVI. E dels fills de
1Par 24,5
fills de Aletzar e dels fills de
1Par 24,6
e altre de açò qui pertanyia a
1Par 17,6
tenda en tenda e en tabernacle. 6
1Par 1,41 foren Dison [*] e Ambran e Esbran e
1Par 19,15 veeren que Aram era fugit, fugiren
1Par Prol,30 la una no hy concentí e los altres
1Par 20,4
-ce’n David [*] en Jerusalem. 4 E
1Par 26,2
2 E los fills de Masalonies fou
1Par 26,11
lo segon, e Nalabies lo terç, e
1Par 2,16
de Sarugà foren Abigay e Joab e
1Par 8,37
d’aquell, e Aletzà de aquell, e
1Par 8,38
e Azael fou fill d’aquell. 38
1Par 8,38
e Amon. Tots aquests foren fills de
1Par 9,43
e Rafayà engendrà Alesà, e [*]
1Par 9,44
engendrà Alesà, e [*] Azael. 44 E
1Par 9,44
e Anahan. Aquests foren fills de
1Par 11,26
los hòmens vessalls d’armes éran:
1Par 27,7
7 E sobre la part del mes quart fou
1Par 26,7
de host. 7 E foren los fills de
1Par 4,16
de Gelae foren Apas, Sipà e Tirià e
1Par 2,8
en lo vot. 8 E lo fill de Etan fou
1Par 6,10
Joanan, 10 e Joanan engendrà
1Par 6,11 temple de Salamó en Jerusalem. 11 E
1Par 9,44
axí: Azarifan e Burtú e Ysmael e
1Par 7,14
14 E los fills de Manacè foren
1Par 27,22
de Abner; 22 e del trip de Dan,
1Par 3,12
fou son fill, [*] 11 [*] 12 e [*]
1Par 3,20
20 e Assubà e Tel e Baraxies e
1Par 6,9
Achimàs, 9 e Achimàs engendrà
1Par 6,9
9 e Achimàs engendrà Azaries, e
1Par 6,36
de Altarà, fill de Joel, fill de
1Par 8,38
axí: Miraquem e Brucú e Ysmael e
1Par 15,21
e Nicamas e Obetedom e Joel e
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aygüe. E per ço mès nom en aquell loch
ayines d’argent a pes de cascun ofici, 15
Aylà e Geret 52 e Mahulibamà e Elà e Pinon
Aylam e Nanat e Ebel e Safí e Onan. E los
Aÿm e Eurinom e Romaquen e Essan, V
Aymet, 26 del qual són fills Elcanà e
aÿnes [*], per compte ho rabien [*], 29
aÿnes del santuari e sobre la cèmola e lo
aÿnes d’or e argent a las d’argent e
aytal com lo teu poble de Yrrael? No ha
aytals són las cogitacions de cor de ton
Aytamar. 4 E Aletzar [*] engendrà Bisua, 5
Aytamar. 2 E moriren Nadab e Aliüd devant
Aytamar. 3 E aquests depertí David, e
Aytamar; lur nombre fou en lo servey. 4
Aytamar dels hòmens caps petrons, e
Aytamar no foren sinó VIII. 5 E pertirenAytamar. 6 E scriví-los Samaÿas, fill de
Aytamar e aquestas coses pertanyents als
Aytant com he anat ab Yrrael commaní a
Aytaran e Caran. 42 E los fills de Ésan
aytembé per mà de Abisay [*] e vengueren a
aytentost concintents en si matex reprès;
aytentost hach batalla en Gatza ab los
Azacaries son primer nat, e Jaziel lo
Azacharies lo quart; tots los fills e
Azael [*]. 17 E Abigal infantà Amassà, e
Azael fou fill d’aquell. 38 Azael hach VI
Azael hach VI fills que havían nom axí:
Azael. 39 E [*] Àssech, son germà: fou lo
Azael. 44 E Azael hagué VI fills, qui
Azael hagué VI fills, qui haguéran nom
Azael. 10,Tit Capítol X 1 E los felisteus
Azael, germà de Joab, e Elcanà, fill de
Azael, germà de Joab, e Sabadies, son
Azamaÿas Atem e Rafael e Obetel e Zabat; e
Azarael. 17 E los fills de Eforà foren
Azarià. 9 E los fills de Srom que li
Azarias, aquell que sacrifichà en lo
Azarias engendrà Amaties, e Maties
Azaricham e Obedies e Anahan. Aquests
Azariel, qui li infantà la sua concupina,
Azariel, fill de Geroam. Aquests foren los
Azaries [*] 13 e Cham [*], e Azetxies fou
Azaries e Riassà e Bàuxer [*]. 21 E los
Azaries, e Azaries engendrà Joanan, 10 e
Azaries engendrà Joanan, 10 e Joanan
Azaries, fill de Sef, 37 fill de Càat,
Azaries e Abdies e Amon. Tots aquests
Azaries cantaven ab òrguens en la octava
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1Par 9,44
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VI fills, qui haguéran nom axí:
L M camells, e CC M ovellas e II M
i Naptalim, hi portaven pa amb
e [*] Azaries [*] 13 e Cham [*], e
éran III. 9 [*], ço és, Solomur e
per mils cantar, 20 e Zacaries e
trip de Naptalim, Gerimot, fill de
XXII ª a Badies, 18 e la XXIII ª a
aquestas ciutats, qui són entorn a
e Gog e Semeý 5 e Michà e Rahaià e
[*] e l’altre, Sis, e l’altre,
habità en la terra de Besan entrò a
Supnà, 40 fill de Michael, fill de
fou lur cap Joel e Zacharies. 8 E
e de Judà, e foren cativats en
als bacins d’argent a pes de cade
d’argent, 17 e las candelas e dels
denejadors d’or munde [*] e als
de Gacís, e Ayel rebita e Smanot lo
e Rèquen. 17 E lo fill de Hulam,
e la XXI ª a Gamul, e la XXII ª a
Capítol VIII 1 E Benjamín engendrà
molt a tot Yrrael. 22 E menjaren e
Saül de Roebet, e regnà en son loch
son loch Bahal-Anan [*]. 50 E morí
CC. 10 E los fills de Jadiel foren
Jadiel foren Balaam e los fills de
e Gétzare e Salum, qui fou fill de
Caran. 42 E los fills de Ésan foren
habitave en Arroer entrò en [*] e
ulastres que éran en los Valls, era
6 E pujà David e tot Yrrael de
E per ço mès nom en aquell loch
Amassà, 43 e Amassà engendrà
43 e Amassà engendrà Banahà, e
Massaà, 37 e Massaà engendrà
lo holocaust era en aquell temps en
16 E vengueren dels fills de
fill de Sbayà, de Merarí, 15 e
de Déu. 4 E los fills de Aman foren
e éran XII; 13 e la sizena axí a
[*] Elad e ses viletas. 13 E
los altres, car discret era. 23 E
dreta. E aquell Asap fon fill de
fill de Galal, fill de Gedicun, e
lur germana, 20 e Assubà e Tel e
-los lo cap e la meitat de la
e dix: –Stau en Gerichó fins que la
los fills de Efraÿm foren Sutalla e
Alchies, 46 fill de Amsí, fill de
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Azarifan e Burtú e Ysmael e Azaricham e
àzens, e hòmens catius C M, 22 menys de
àzens e ab camells e ab muls e ab bous, ab
Azetxies fou son fill, e Manacè fou son
Azie e Aran; tots aquests éran caps
Aziel [*] e Gumir e Eliab e Mazia e
Aziel; 20 e del trip de Efraÿm, Asaÿa,
Azies. 19 Açò és lo nombre de lur ofici
Bàal, açò és, lur habitació, que a tots se
Bàal 6 e Beerà, aquell qui cativà
Bàal, e l’altre, Ner, e l’altre, Nadab,
Baaltimon e Sanit e lo munt de Hermon, e
Baassagès, fill de Maletchies, 41 fill de
Babel, fill de Assan, fill de Zama, fill
Babilònia per lur colpa. 2 Ells habitaren
bací, 18 e a l’altar del perfum or smarat
bacins e los denejadors d’or munde [*] e
bacins d’argent a pes de cade bací, 18 e
bacurem e Aliabà de Solabanta. 33 E los
Badan. E aquests són los fills de Galaad,
Badies, 18 e la XXIII ª a Azies. 19 Açò és
Bael, son primer nat, e Sbael lo segon, e
baguéran devant nostro Senyor aquell die
Bahal-Anan [*]. 50 E morí Bahal-Anan, e
Bahal-Anan, e regnà en son loch Edar; e lo
Balaam e los fills de Balaam Fegeús e
Balaam Fegeús e Benjamín e Bud e Canaan e
Balaat. 14 E los fills de Manacè foren
Balam e Senavan e Jactan. E los fills de
Balamon, 9 devés sol ixent habitave entrò
Balanià [*]; e sobre les botigues d’oli
Baleat a Cariacharim, qui és en Judea, per
Balfarazim. 12 E los felisteus lexaren
Banahà, e Banahà engendrà Rafayà, e Rafayà
Banahà engendrà Rafayà, e Rafayà engendrà
Banbanà, e Rafà fon fill d’aquell, e
Banià. 30 No pogué David anar devant ell
Banjamín e Judà entrò al Mefar, a David.
Baobatar e Ros e Gagal e Machaninà, fill
Baquies e Mataties e Uziel e Sabuel e
Baquies e a sos fills e a sos germans, e
Barà e Zómer foren caps de lurs pares e
Barachies e Canà, porters de la archa. 24
Baraquies, fill de Supnà, 40 fill de
Baraquies, fill de Assaà, fill de Alcanà,
Baraxies e Azaries e Riassà e Bàuxer [*].
barba entrò al mantó [*], e tremès-losbarba vos sia brotada, e despuxs vendreu.
Bàret, son fill d’aquell, e Tàhat, fill
Barí, fill de Sàmer, 47 fill de Meassí,
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1Par 7,30
Asser foren Jannà e Ysuà e Hizín e
1Par 7,31
era lur germana. 31 E los fills de
1Par 23,10 Semeý foren Jóad e Jizà e Gedús e
1Par 23,11
lo primer, Sizà lo segon; Gedús e
1Par 11,39
e Sàlet lo amonita, e Nafrayà, lo
1Par 2,3
e Salè. Aquests tres li infantà
1Par 3,22
de Samÿas foren Atús e Gagal e
1Par 4,4
primerament nat d’Efrata e pare de
1Par 6,78
Jordà, hagueren del trip de Rubèn,
1Par 28,10
Senyor t’ha alegit que tu li
1Par 11,8
fou apellada «ciutat de David». 8 E
1Par 21,26
a Evau [*] DC pessas d’or. 26 E
1Par 14,1
fusta de cedre e mestres [*] per a
1Par 17,25
a la orella de ton servent de
1Par 29,19
e tos costums, de fer-ho tot e de
1Par 17,10
e encara que·t denunciu que casa
1Par 17,4
servent: “Diu nostro Senyor: Tu no
1Par 21,22 Evau: –Dóne’m lo loch de la era e
1Par 22,6
son fill Salamó e manà-li que
1Par 17,6
féssan casa de cedres ni que me’n
1Par 4,42
en lo munt de Saÿr D hòmens a
1Par 5,18
e lances e traent darts, sperts a
1Par 5,19 M DCC LX hòmens a host. 19 E féran
1Par 5,20
ab ells, car a Déu cridaven en la
1Par 5,22
de aquells qui éran morts en la
1Par 7,11
e foren XVII M CC axint a host e a
1Par 7,40
de lurs pares, hòmens triats a
1Par 8,40
los fills de Ulam hòmens forts de
1Par 10,3
fills de Saül. 3 E encruscà’s la
1Par 10,8
8 E, com vench l’endemà que la
1Par 11,13
los felisteus se ajustaren aquí a
1Par 12,19
ab los felisteus contre Saül a
1Par 12,25
E dels fills de Simeon vessalls de
1Par 12,33 33 E de Zabulont axint [*] armats a
1Par 12,35
E dels fills de Dan, aperellats a
1Par 12,37
portant armes de host e de
1Par 14,8
-se tots e requeriren David a
1Par 14,15
al camp [*], adonchs axiràs a
1Par 19,7
ciutats e stiguéran aperellats a
1Par 19,9
fills d’Amon e aperellaren-se a
1Par 19,10
en un camp. 10 E viu Joab que la
1Par 19,10
los jóvens d’Irrael aperellats a
1Par 19,14
14 E acostà’s Joab a Aram a
1Par 20,4
en Jerusalem. 4 E aytentost hach
1Par 20,6
de taler. 6 E aprés hach més
1Par 28,3
casa en mon nom, car hom de
1Par 5,10
10 En lo temps de Saül feren
1Par 20,5
humiliats. 5 E aprés hach moltas
1Par 26,27
·ls prínceps de la host, 27 de les
1Par 14,14
la volta dessús, e vendràs contre
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Barià, e Sàrraa era lur germana. 31 E los
Barià foren Èber e Marcahel, qui fou
Barià; aquests IIII foren fills de Semeý.
Barià no hagueren gayre infants e foren
baró portador de las armes de Johà, fill
Barsua [*]. E féu [*] lo primer nat de
Barzaa e Naries e Saphar, qui foren V. 23
Baslem. 5 E Assur, senyor de Techà, e hach
Bassen, al desert de Jaessa [*], 79 e
bastescas casa en son santuari, sfortsa’t
bastí la ciudat de David tot entorn ço qui
bastí aquí altar a Déu e pujà-hy
bastir la casa. 2 E conech David que
bastir-li casa, per açò, Senyor, ha
bastir lo palau que he endressat. 20 E
bastirà [*] nostro Senyor. 11 E serà com
bastiràs casa en què jo habit, 5 car no he
bastiré altar a nostro Senyor, per lo
bastís la casa de Déu. 7 [*] –[*] 8 E fou
bastissen.” 7 E per ço [*]: “Diu nostro
batalla. E Anaria e Refayà e Huriel, fill
batalla, e trobaren-se que éran XXXXIIII
batalla ab los agaritans [*]. 20 [*] e
batalla e Déu oyí a ells, car se confiaven
batalla, [*] e habitaren aquí entrò a la
batalla. 12 E Supim e Boÿm éran hòmens
batalla, caps dels prínceps, ab tot lur
batalla tirant bé d’arcs e multiplicaren
batalla sobre Saül, e trobaren-lo
batalla fou finida, vengueren los
batalla en lo camp qui era ple d’ordi, e
batalla, e no los ajudà, car ab concell
batalla foren VII M [*]. 26 E dels fills
batalla foren L M. Aquests no éran de II
batalla, foren XXVII M. 36 E dels fills de
batalla, hòmens bons C XX M. 38 Tots
batalla e, com David ho sabé, axí a ells a
batalla, car Déu axirà devant tu per ferir
batalla. 8 E com David ho sabé, tremèsbatalla a la porta de la ciutat. E los
batalla li era devant i derrera, e alegí
batalla contre Aram, 11 e l’altre poble
batalla, e lo poble qui era ab Aram fugí
batalla en Gatza ab los felisteus e ferí
batalla en Get, e aquí havia un hom de
batalla ést e sanch has scampada.” 4 »E
batallas ab los agaritans e cayguéran en
batallas ab los felisteus, e aquí ferí
batalles e de las despulles, que
Bataÿm. 15 E, com oyràs la veu de la
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1Par 26,32
petrons, e féu-los lo rey David
1Par 4,30
e en Èssam e en Colat 30 e·n
1Par 3,20
Tel e Baraxies e Azaries e Riassà e
1Par 8,40
Ulam hòmens forts de batalla tirant
1Par 12,38
d’armes e de guerra e hòmens
1Par 17,26
perlist sobre ton servent aquest
1Par 19,6
i els fills d’Amon, letres e
1Par 27,2
primera part del mes primer era de
1Par 8,30
Assur e l’altre Sis e l’altre
1Par 7,24
nom Zalaraalenzar, la qual bestí
1Par 2,55 que vengueren de Manquist, pare de
1Par 5,6 Semeý 5 e Michà e Rahaià e Bàal 6 e
1Par 11,19
que jo fassa aquesta cose, que jo
1Par 7,6
6 E los fills de Benjamín foren
1Par 7,7
e foren III. 7 E los fills de
1Par 4,29
e en Moladè e en Sirzual 29 e en
1Par 12,5
de Gaderà, 5 Eluzai e Geremot e
1Par 1,43
abans que regnàs rey en Yrrael:
1Par 1,44 havia nom dabans Dinadab. 44 E morí
1Par 1,9
9 E los de Cuns foren Sabaà e
1Par 14,7
Noga e Nófet e Jasia 7 e Elizamà e
1Par 16,27
ha fets los cels. 27 Glòria e
1Par 11,26
e Elcanà, fill de son oncle, de
1Par 10,2
feriren Jonatàs e Melchisua e
1Par 13,7
una vadella novella de la casa de
1Par 4,20 20 E los de Siminer, Amnon, Ermà e
1Par 11,22
e entre lo terç no poch venir. 22 E
1Par 11,24
e aucís-lo [*]. 24 Tot açò féu
1Par 11,31 de Gabeà, dels fills de Benjamín, e
1Par 15,18
e Jacchiel e Gomir e Eliab e
1Par 15,20 Aziel [*] e Gumir e Eliab e Mazia e
1Par 16,6
d’òrguens, e Assap ab sembes. 6 E
1Par 18,17
E Senessarè era notari. 17 E
1Par 27,5
príncep de la host del terç mes era
1Par 27,6
éran XXIIII M hòmens. 6 Aquests
1Par 27,34
34 E era aprés ell Joyadè, fill de
1Par 4,10
Déu de Yrrael: –Si tu, Senyor, me
1Par 29,23
loch de David, son pare, ab molta
1Par 16,2
e los secrificis passificables, ell
1Par 13,14
[*] 14 [*] per III mesos, e
1Par 29,10
de gran goig. 10 E adonchs David
1Par 29,23 pare, ab molta benenansa, e obeyí e
1Par 16,36
e per loar a tu en la tua laor. 36
1Par 16,43
en sa casa, e David retornà per
1Par 17,27
bé, 27 car tu ést e has volguda
1Par 23,30
cade matí e cade vespre a loar e
1Par 25,3
profetitzave ab òrguens per loar e
1Par 17,27
tu, car tu, Senyor Déu, l’has
1Par 26,5
Paultay lo vuytè; car Déu lo havia
1Par 29,10
Déu devant tota la moltitut e dix:
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batlles sobre lo trip de Rubèn e sobre lo
Batuel e en Ormià e en Sichaló 31 e en
Bàuxer [*]. 21 E los fills de Anemies
bé d’arcs e multiplicaren en infants e
bé aperellats e ab cor complit, e
bé, 27 car tu ést e has volguda beneyr la
bé M quintars d’argent per soldejar Aran
Beà, fill de Sabdiel; en la sua part havia
Bèal e aprés Nap 31 e Gedor e Aquió e
Becaron, lo Jusà e lo sobirià, e
Bechrezep. 3,Tit Capítol terç 1 Aquests
Beerà, aquell qui cativà Tilgatpelièset,
bega la sanch de aquests hòmens, car jo
Bela e Bèquer e Gediel, e foren III. 7 E
Bela foren Sbon e Hurí e Huyt e Geremon e
Belamè e en Èssam e en Colat 30 e·n
Belay e Zafaries lo arapita, 6 e Alcanà e
Bele, fill de Beor, qui havia nom dabans
Bele, e regnà en son lloc Joab, fill de
Belerià e Abdè e Romà e Septachà. E los
Beliadà e Elfàlet. 8 E, com haguéran oyit
bellesa és devant ell, santedat e
Belom, 27 e Zamot arrorita e [*] lo
Benadab, fills de Saül. 3 E encruscà’s la
Benadab, on era Assahà e Achià, qui
Benanan e Tilon. E los fills de [*] Iscot
Benayà, fill de Joyadà, home valent d’
Benayà, fill de Joyadà; e ell era [*] dels
Benayà. 32 [*] dels torrents de Gacís, e
Benaÿas e Maazies e Mactacies e Elifeu e
Benaÿas. Tots aquests sonaven tabals [*].
Benaÿas e Jafiel, capellans ab trompes,
Benaÿas, fill de Joyadà, era sobre los
Benaÿas, fill de Joadà, lo [*] prevera, e
Benaÿas és vessal dels XXX vessalls e
Benaÿas, e Abiatar. E Joab era príncep de
beneeys e crexs lo meu terme, e que sia la
benenansa, e obeyí e beneyí a ell tot
beneý lo poble [*] 3 e pertí a tot Yrrael,
beneyí nostro Senyor Déu la casa de
beneyí Déu devant tota la moltitut e dix:
beneyí a ell tot Yrrael. 24 E tots los
Beneyiu nostro Senyor Déu de Yrrael del
beneyr son alberch. 17,Tit Capítol XVII 1
beneyr la casa de ton servent, que sia
beneyr lo nom de Déu, 31 en tots los
beneyr lo nom de Déu. 4 E los fills de
beneÿt empertostemps. 18,Tit Capítol XVIII
beneÿt. 6 E a Zamaÿas, son fill, nasquéran
–Beneÿt sias tu, Senyor, Déu de Yrrael,
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1Par 29,20
dix David a tota la congregació:
1Par 15,24
e Natanael e Masay e Zacaries e
1Par 7,33
los fills de Lafalet foren Fessat e
1Par 2,2
Ysachar, Zabulon, 2 Dan, Josep,
1Par 6,60
[*] 58-59 [*]. 60 E del trip de
1Par 6,65
fills de Simeon e dels fills de
1Par 7,6
los perentats. 6 E los fills de
1Par 7,10
e los fills de Balaam Fegeús e
1Par 8,1
hòmens. 8,Tit Capítol VIII 1 E
1Par 8,40
Tots aquests isqueren dels fills de
1Par 9,3
los fills de Judà e los fills de
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
Éran dels germans de Saül, e de
1Par 12,29
príncep, II M. 29 E dels fills de
1Par 21,6
defanents d’armes. 6 E Leví e
1Par 24,9
quinta a Malatxies, e la sizena a
1Par 27,12
Abàssar amonita, del trip de
1Par 27,21
fill de Zacaries; e del trip de
1Par 4,36
e Soaÿas e Saÿas e Adiel e Suel e
1Par 4,20
e Tilon. E los fills de [*] Iscot e
1Par 1,43
regnàs rey en Yrrael: Bele, fill de
1Par 7,6
los fills de Benjamín foren Bela e
1Par 7,8
XXII M e XXIIII. 8 E los fills de
1Par 7,8
e Alamor: 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 4,12
pare de Scon. 12 E Scon engendrà
1Par 27,14 companya del XI èn mes fou príncep
1Par 7,36
los fills de Safaà foren Sua [*] e
1Par 7,23
e consabé un fill, e mès-li nom
1Par 3,5
Natan e Salamó; aquests IV hach de
1Par 4,28
fills de Judà. 28 E habitaren en
1Par 21,2
del poble: –[*] comptau Yrrael, de
1Par 5,11
de Gad contre ells en la terra de
1Par 5,12
e era lo segon Geenay, e Safar, en
1Par 5,16
16 e habitaren en Galaad e en
1Par 5,23
de Manassès habità en la terra de
1Par 2,20 Hur. 20 E [*] Hurí, e Hurí engendrà
1Par 7,37
foren Sua [*] e Berí e Jambre 37 e
1Par 6,32
del testament [*] entrò que Salamó
1Par 7,24
hach nom Zalaraalenzar, la qual
1Par 15,1
Senyor Déu en la sua ciutat, e
1Par 5,9
del flum de Eufrates, car lo lur
1Par 5,21
en ell. 21 E cativaren lur
1Par 7,21
terra, car devallaren a pendre lur
1Par 28,1
e los prínceps del moble e del
1Par Prol,47
vella e sfortsade, jo haja
1Par 22,19 santuari de Déu en la casa qui serà
1Par 22,2
que picassen la pedre del tall a
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–Beneÿt sia totstemps lo nom de Déu. E [*]
Beniaes e Alètzar, qui éran capellans,
Beniamel e Suar; aquests foren de Lafalet.
Benjamín, Naptalim, Gad e Asser. 3 E los
Benjamín los donaren atrecí Gabaà e
Benjamín aquestas ciutats, qui són
Benjamín foren Bela e Bèquer e Gediel, e
Benjamín e Bud e Canaan e Caran e Arcís e
Benjamín engendrà Bael, son primer nat, e
Benjamín e foren caps de lurs pares. 9,Tit
Benjamín e los fills de Efraÿm e de
Benjamín Salu, fill de Massulan, fill de
Benjamín, e Benayà. 32 [*] dels torrents
Benjamín. 3 E lo cap d’ells era
Benjamín, germans de Saül, foren III M
Benjamín no foren comptats ab ells, e fou
Benjamín, 10 e la setena a Acós, e la
Benjamín, e en sa companya éran XXIIII M
Benjamín, Jaziel, fill de Abner; 22 e del
Benÿas, 37 e Sizà, fill de Dissipey, fill
Benzalalide. 21 E los fills de Colà, fill
Beor, qui havia nom dabans Dinadab. 44 E
Bèquer e Gediel, e foren III. 7 E los
Bèquer foren Semirà e Joàs e Làzer e
Bèquer. 9 De lur perentesch e lur
Ber, pare de Lechà, e Leedà, pare de
Ber. 22 E Joatchín e los hòmens de Concelà
Berassà e Faessà e Faynè, qui fou pare de
Beraxès de Biaot, dels fills de Efraÿm, e
Berí e Jambre 37 e Bèsser [*] e Zaman e
Beriahà, car en mal era en son alberch, 24
Bersabé, filla de Amiel. 6 [*] Elizamà, 7
Berzabe e en Moladè e en Sirzual 29 e en
Berzabe entrò a Dan, e aportau-me lo
Besan entrò a la Saltà 12 e Ezà. E era lur
Besan. 13 E lurs germans de casa de lur
Besan e en ses vilas e·n tots los deports
Besan entrò a Baaltimon e Sanit e lo munt
Bessales. 21 E despuxs vench Srom a la
Bèsser [*] e Zaman e Sazà e Jatran e Verà.
bestí la casa de nostro Senyor en
bestí Becaron, lo Jusà e lo sobirià, e
bestí loch a l’archa de Déu, e atendà
bestiar los cresqué en la terra de Galaad.
bestiar e lurs camells, e prengueren L M
bestiar. 22 E Efraÿm, lur pare, ne tench
bestiar del rey e sos fills ab sos scuders
bestida novella obra, majorment com lo meu
bestida en lo nom de Déu. 23,Tit Capítol
bestir la casa de Déu. 3 E ferros per fer
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1Par 22,5
és fedrí [*] e no sap entendre en
1Par 28,2
jo havia proposat en mon cor de
1Par 29,16
que han endressat lur cor de
1Par 22,10
a Yrrael en tots sos dies. 10 Ell
1Par 28,6
E dix Déu a mi: “Salamó, ton fill,
1Par 22,11
Senyor ab tu, e seràs abundant e
1Par 28,3
[*]. 3 E Déu ha’m dit: “Tu no
1Par 8,12
e Àber e Misam e Sómer; aquests
1Par 22,19 nostro Senyor Déu vostro, e levau e
1Par 6,50
Aron: Aletzar e son fill Fineès e
1Par 4,21
pare de Masseà, e los linatges de
1Par 4,32
regnà David. 32 E los pobles foren
1Par 7,28
haretats e lurs pocessions foren en
1Par 11,16
dels felisteus se cuytà e vench en
1Par 11,18
aygüe del pou de la porta de
1Par 4,31
e en Ormià e en Sichaló 31 e en
1Par 2,45 lo fill de Semey fou Mahon, pare de
1Par 11,18
-la a David. E David no·n volch
1Par 11,19 ànima la han portada. E no la volch
1Par 11,19 la sanch de aquests hòmens, car jo
1Par 12,39
aquí per tres dies menjant e
1Par 7,29
partida dels fills de Menassè foren
1Par 27,14
XI èn mes fou príncep Beraxès de
1Par 1,32
Gembran, e Jaes e Medan [*] e
1Par 14,11
daré en tes mans. 11 E pujaren en
1Par 24,13
a Gebeal, e la quatorzena a
1Par 7,19 Zamidà Acaam e Cenízem e Alaquí e
1Par 7,31
Èber e Marcahel, qui fou senyor de
1Par Prol,4
sertes tu, [*] doctor sant dels
1Par 6,4
e Aytamar. 4 E Aletzar [*] engendrà
1Par 6,5
4 E Aletzar [*] engendrà Bisua, 5 e
1Par 6,2 de Gad foren Abram e Ysay e Ebron e
1Par 6,18
és, foren Abram e Ysay e Ebron e
1Par 15,27
sinó David, qui portave delmàtiga
1Par 13,2
Senyor plau e a vosaltres par
1Par 16,34 terra.» 34 «Confessau a Déu, car és
1Par 21,23 e fasse’n mon senyor lo rey ço que
1Par 16,12
maravellas e los juýs de la sua
1Par 2,11 11 E Naasson engendrà Salmon, e [*]
1Par 2,12 engendrà Salmon, e [*] Bohors. 12 E
1Par 4,40
40 e trobaren pastura grassa e
1Par 28,8
que harateu e que fassau haretar la
1Par 29,28 en Jerusalem, XXXIII. 28 E morí en
1Par 9,4
Amiüd, fill de Ambrí, [*] fill de
1Par Prol,20 entrò en Entiotxa loen e tenen per
1Par 12,37 armes de host e de batalla, hòmens
1Par Prol,87
és fet que las històrias [*] e los
1Par 27,28
Valls, era Balanià [*]; e sobre les
1Par 12,40
àzens e ab camells e ab muls e ab
1Par 12,40
ab pances e figues e vi e oli e
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bestir la casa de Déu en nom i en l’ordre
bestir casa de repòs a l’archa de la
bestir aquesta casa en lo nom de la tua
bestirà casa al meu nom, ell me serà fill
bestirà a mi casa [*], car jo he alegit a
bestiràs la casa del senyor ton Déu, axí
bestiràs casa en mon nom, car hom de
bestiren [*] Elad e ses viletas. 13 E Barà
bestiu lo santuari de nostro Senyor Déu,
Besua, fill d’aquell; 51 e Nuu, de
Bet Abudabús, de la casa de Ber. 22 E
Betan e Aÿm e Eurinom e Romaquen e Essan,
Betel e sas viletas, e·ntorn devés orient
Betlem. 17 [*] 18 E aquests III
Betlem, e aportaren-la a David. E David
Betmer [*] e en Saraÿm. Aquestas són las
Betzur. 46 E Essà, concupina de Calech,
beura, e santifichà a nostro Senyor, 19 e
beura. Açò féran los III vessalls. 20
beuria la lur ànima, car en perill de lur
bevent, car lurs germans los ho havían
Bezan e ses viletas, [*] e Magoddó e ses
Biaot, dels fills de Efraÿm, e [*] éran
Bilbach e Sua. E Jachzan, e Sàbaa e Dedan.
Bilfarazim, e anà-hy David [*]. E dixBilgà, 14 e la quinzena a Amor, e la
Binan. 20 E los fills de Efraÿm foren
Birsayt. 32 E Èber engendrà Lafalet e
bisbes, me rebujarias que jo tresladàs
Bisua, 5 e Bisua engendrà Buquí, e Buquí
Bisua engendrà Buquí, e Buquí engendrà
Biziel. 3 E los fills de Abram foren Aron
Biziel. 19 E los fills de Merarí foren
blancha. 28 E tot Yrrael muntave l’archa
bo, trematam e enviem a nostros germans
bo e per tostemps és la sua misericòrdia.
bo sia a sos ulls, vet que jo·t daré los
bocha. 13 Sament de Abraam, sos servents,
Bohors. 12 E Bohors engendrà Obet, e Obet
Bohors engendrà Obet, e Obet engendrà
bona e la terra era abundade e ampla e
bona terra a vostros infants aprés de
bona vellesa e sadoll de dies e de riquesa
Boní, e dels fills de Fares, fill de Judà.
bons los treslats de Lucià màrtir, e las
bons C XX M. 38 Tots aquests éran hòmens
boscatges dels noms, qui són confuzos per
botigues d’oli era Joàs. 29 E sobre los
bous, ab vianda [*], ab pances e figues e
bous e moltons en gran moltitut, car
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ulls, vet que jo·t daré los meus
d’oli era Joàs. 29 E sobre los
Cizeray lo seremita; e sobre los
a host e a batalla. 12 E Supim e
Jaziel e Sàlati, fill de Smanat; e
Senyor [*] aprés aquell die M
Gerichó fins que la barba vos sia
que havían nom axí: Miraquem e
que nostro Senyor ha regnat. 32
fills de Balaam Fegeús e Benjamín e
Gerexinel [*], lo primer nat Ram e
engendrà Bisua, 5 e Bisua engendrà
Bisua, 5 e Bisua engendrà Buquí, e
d’aquell; 51 e Nuu, de aquell, e
qui haguéran nom axí: Azarifan e
IIII. 2 E los fills de Tolà foren
aquests lo pus poch era senyor de
e cremà David tots los carros, sinó
–Nostro Senyor anedirà a son poble
E la sort del linatge dels fills de
de Azaries, fill de Sef, 37 fill de
dels crespells. 32 E dels fills de
E los reys soldejats éran per lur
fas de leó e éran laugers com a
valent d’armes e de grans fets, de
Ysmael hach nom Nabayot, e l’altre
e de tot canagement, 30 de star
canagement, 30 de star cade matí e
casas de lurs pares a scrivir en
Aquests foren los prínceps de
de la taula de l’aperellament e de
[*] e als bacins d’argent a pes de
al desert de Jaessa [*], 79 e
76 E del trip de Naptalim hagueren
e mon regne per tostemps. E la sua
pares a scrivir en cade portal. 14
los fills de [*]: †Raozadoch†,
Cib, fill de Tora, 38 [*] fill de
XII de lur linatge. 61 E dels de
trip de Manassès haguéran los de
e los levitans. 5 Dels fills de
de una part. 12 E los fills de
e Asuris, fill †de Corè†, 24 e
pertides, ço és a saber: Gerson e
lo VII è 12 e Joanan lo VIII è e
de Betzur. 46 E Essà, concupina de
de Gabací. E Achzà fou filla de
†Leoedis† éran. 15 E los fills de
e Jachanià engendrà Elizamà. 42 E
la ciutat e sos cortills donaren a
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bous a fer holocaust e las arades per
bous [*] de la Planària era Cizeray lo
bous de las valls era Safach, fill de
Boÿm éran hòmens ciutadans, e éran fills
Brachà e Geadà e Natot. 4 E Samaÿas de
braus e M merdans e M moltons ab lur
brotada, e despuxs vendreu. 6 E veeren los
Brucú e Ysmael e Azaries e Abdies e Amon.
Brugescha la mar e la sua planesa, alegren
Bud e Canaan e Caran e Arcís e Ysera: 11
Bunà e Roen e Somach [*]. 26 E Gerechinel
Buquí, e Buquí engendrà Husí. 6 E Husí
Buquí engendrà Husí. 6 E Husí engendrà
Buquí, d’aquell, e Sareàs, d’aquell; 52
Burtú e Ysmael e Azaricham e Obedies e
Buzí e Refey e Geriel e Jaamay e Jayzan e
C e lo major de mil. 15 Tots passaren
C. 5 E vench Aram Darmatzach per ajudar
C tants. O, senyor rey, tots som servents
Caat foren del trip de Efraÿm 67 e donaren
Càat, fill de Cir, fill de Cib, fill de
Caath, de generació, éran ordonats per
cabal en un camp. 10 E viu Joab que la
cabirols sobre las muntanyas per cuyta. 9
Cabseel, ferí los II primers prínceps de
Cadar e Adobael e Mibsan 30 e Mismà e Dumà
cade matí e cade vespre a loar e beneyr lo
cade vespre a loar e beneyr lo nom de Déu,
cade portal. 14 Caech la primera sort a
cade trip de Yrrael. 23 E David no féu
cade taula d’argent, 17 e las candelas e
cade bací, 18 e a l’altar del perfum or
Cademar e Masfat e lurs axides. 80 E del
Cades, en Galileya e Amon e Cariacharim e
cadira serà endressada perdurablament.’ ”
Caech la primera sort a sol ixent a Ysaÿes
Cahat e Merarí. 17 Aquests són los noms
Cahat, fill de Leví, fill de Yrrael. 39 E
Cahat qui foren romasos, del linatge de
Cahat qui són romasos, Aner e Alam e lurs
Cahat, e Uriel era lur príncep, e sos
Cahat foren IIII: Abram e Isaý e Ebrot e
Càhat fill de aquell, e Uriel fill d’
Càhat e Merrarí. 7 E los fills de Gerson:
Calabab lo VIIII è 13 e Gemies lo X è e
Calech, infantà Aram e Massan e Gagats. E
Calech. 50 [*] Fill de Hur, lo seu primer
Calech, fill de Gerosonà, e Eyram e Elà
Calef, germà de Gerachinel, fou Messà son
Calef, fill de Sefoniè. 57 E als fills de
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1Par 2,24 Galaad. 24 E despuxs morí Srom en
1Par 27,26
e de la lauró era Afrí, fill de
1Par 3,2
fill de Mechaà, que fou filla de
1Par 2,9
li infantà Nezaracamel 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 9,26
e éran [*] ordonats sobre las
1Par 9,33
qui éran lecenciats per las
1Par 28,11
casas e de sas salas e [*] de sas
1Par 28,12
de Déu e de totas las cubertas e
1Par 2,18 de Amassà fou Guèter ysmaelita. 18
1Par 5,21
21 E cativaren lur bestiar e lurs
1Par 5,21
e lurs camells, e prengueren L M
1Par 12,40
hi portaven pa amb àzens e ab
1Par 27,30
fill de Edelay. 30 E sobre los
1Par 27,17
del trip de Leví, Ysabies, fill de
1Par 1,46
ell Edat [*], qui ferí Median al
1Par 6,56
Judà, e lurs deports; 56 emperò el
1Par 8,8
[*] a Manàat [*]. 8 [*] engendrà al
1Par 11,13
se ajustaren aquí a batalla en lo
1Par 11,15 15 E devallaren III dels XXX en lo
1Par 14,15
la tempesta que jo los trematré al
1Par 19,9
soldejats éran per lur cabal en un
1Par 16,32
e la sua planesa, alegren-se los
1Par 15,23
car discret era. 23 E Barachies e
1Par 1,8
foren Ehús e los egipcians e Pur e
1Par 1,13
los felisteus e los captoreus. 13 E
1Par 7,10 de Balaam Fegeús e Benjamín e Bud e
1Par 23,29
crespells, de tota masura e de tot
1Par 4,15
e Eyram e Elà [*] foren pares de
1Par 16,18
18 dient: “A tu donaré la terra de
1Par 15,22
en la octava per sobrepujar. 22 E
1Par 28,17
e de cade taula d’argent, 17 e las
1Par 28,15
de cascun ofici, 15 e lo pes del
1Par 1,53 52 e Mahulibamà e Elà e Pinon 53 e
1Par 25,7
ab lurs germans que sabéssan de
1Par 15,19 e Atam ab sembes d’aram per mils
1Par 16,7
die donà David als capellans a
1Par 16,42
-se oyir e als altres sturments a
1Par 25,6 qui éran Assap e Getidum e Aman, a
1Par 25,7
germans que sabéssan de cant per
1Par 16,33
e tot ço qu·hi és. 33 Adonchs
1Par 16,9
saber a las gents las suas obres. 9
1Par 16,23 profetas no vullau maliciajar.”» 23
1Par 15,21 Nicamas e Obetedom e Joel e Azaries
1Par Prol,74 en poblich maldient, legint per los
1Par 6,33
fills éran aquests: [*] Eman lo
1Par 9,33
dissaptes. 33 Aquests éran tots los
1Par 15,19 Tots aquests éran porters. 19 E los
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Calev-Efrata. E la muller de Srom, qui
Caliüd, 27 e sobre les vinyes era Semeý,
Calmay, rey de Gessur; lo quart fou
Calubay. 10 E Rama engendrà Aminadab, e
Calup, germà de Ssuà, qui li engendrà
Cam, Jàfet. 5 Los fills de Jàfet foren
Cam foren Ehús e los egipcians e Pur e
cambras e sobre los tresors de la casa de
cambres, car de die e de nit éran sobre
cambres dobles e la casa del cubertís. 12
cambres tot entorn dels tresors de la casa
Camel, fill de Srom, engendrà d’Asubà, sa
camells, e prengueren L M camells, e CC M
camells, e CC M ovellas e II M àzens, e
camells e ab muls e ab bous, ab vianda
camells era Umil lo ysmaleÿta. E sobre las
Camiel; fill de Naton, Sadoch; 18 e dell
camp de Moab; e lo nom de la sua ciutat
camp de la ciutat e sos cortills donaren a
camp de Moab, quant ne trematia Huzim e
camp qui era ple d’ordi, e lo poble fugí
camp [*] de Adulam, e la host dels
camp [*], adonchs axiràs a batalla, car
camp. 10 E viu Joab que la batalla li era
camps e tot ço qu·hi és. 33 Adonchs
Canà, porters de la archa. 24 E Abanies e
Canaan. 9 E los de Cuns foren Sabaà e
Canaan, Sidon, [*] fou son primer nat, e
Canaan e Caran e Arcís e Ysera: 11 tots
canagement, 30 de star cade matí e cade
Canahan. 16 E los fills de Gelae foren
Canahan, part de la vostra haretat.” 19
Cananies, príncep dels levitans, [*]
candelas e dels bacins e los denejadors d’
canelobre [*] e de sas cressolas [*]. 16 E
Canòs e Temman e Mibzar 54 e Mardiel e
cant per cantar a nostro Senyor Déu d’
cantar, 20 e Zacaries e Aziel [*] e Gumir
cantar per loar nostro Senyor per mà de
cantar a Déu. E los fills de Gedif éran
cantar en la casa de Déu ab sembes e ab
cantar a nostro Senyor Déu d’Irrael CC
cantaran los arbres [*] per la fas de
Cantau al Senyor e salmajau e alegrau«Cantau a nostro Senyor tota la terra,
cantaven ab òrguens en la octava per
cantons, e axí matex los acuzadors [*],
cantor, fill de Joel, fill de Samuel, 34
cantors majors dels levitans, qui éran
cantors éran Aman e Assap e Atam ab sembes
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1Par 15,27
qui aportaven l’archa, e los
1Par Prol,90 e manifesta depertits per rimes «en
1Par 13,8
nostro Senyor ab gran poder e ab
1Par 15,16
que féssan star [*] ab hipnes e ab
1Par 5,7
e lurs generacions, fou lur
1Par 5,12
a la Saltà 12 e Ezà. E era lur
1Par 5,15
del fill de Abdies, fill de Gemí,
1Par 9,17
e llurs germans. E Solomero, lo
1Par 9,25
éran en los corrals per venir a
1Par 10,9
de Gelboe. 9 E [*] tolguéran 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 Seruià, e fou fet
1Par 11,11
fill de Achinoní, aquest era
1Par 11,20
20 Abisay, germà de Joab, era
1Par 11,42
Adunmà, fill de Suzà, lo robonita,
1Par 12,3
de Saül, e de Benjamín. 3 E lo
1Par 12,9
per cuyta. 9 E Ésser era lo
1Par 12,18
us sprou. 18 L’espirit [*] Massà,
1Par 12,18
E rabé-los David e mès-los al
1Par 16,5
Déu de Yrrael. 5 E Assap 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 precioses, e fou sobre lo
1Par 23,8
8 E los fills de Laadar havían per
1Par 23,16 de Gerson foren Assaaebuel, e fou
1Par 23,18
fills de Jasabat: Solomich, qui fou
1Par 23,19
los fills de Ebron: Geries, que fou
1Par 23,20
E los fills de Jusiel: Michà, e fou
1Par 24,21
21 E Arabies e [*]: Jazies, lur
1Par 24,31
dels preveras e dels levitans, lo
1Par 26,10
fills de Merarí, fou Sambrí lur
1Par 26,10
lo primer nat e son pare féu-lo
1Par 26,31 servey del rey. 31 E de Hebron era
1Par 27,3
E era dels fills de Fares, qui era
1Par 12,14
Tots aquests són dels fills de Gad,
1Par 29,22
Senyor per ésser rey e Sadoch per
1Par 15,24
e Beniaes e Alètzar, qui éran
1Par 15,24
de Déu, e Obetedom e Jayà éran
1Par 16,6
ab sembes. 6 E Benaÿas e Jafiel,
1Par 16,7
E aquell mateix die donà David als
1Par 16,39 39 E Sadoch sacerdot e sos germans
1Par 18,16
e Aximàlech, fill de Abiatar, éran
1Par 28,13
13 E de las pertides dels
1Par 1,Tit
libre dels Paralipàmenon. 1,Tit
1Par 2,Tit
XI foren majorals de Edom. 2,Tit
1Par 3,Tit Manquist, pare de Bechrezep. 3,Tit
1Par 4,Tit
e Anahan, qui foren VII. 4,Tit
1Par 5,Tit
aquí entrò al die de vuy. 5,Tit
1Par 6,Tit
catius entrò al die de vuy. 6,Tit

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

cantors atressí [*], sinó David, qui
cants que servesquen a mi matex e als
cants e ab fitoles e ab tabals e ab
cants e ab tabals e ab trompes e ab sembes
cap Joel e Zacharies. 8 E Babel, fill de
cap Safan, e era lo segon Geenay, e Safar,
cap dels de la casa de lurs pares, 16 e
cap. 18 Entrò are stave en lo portal del
cap de VII dies de un temps en altre per
cap a Saül e tramatéran-lo ab ses armas
cap posaren en la casa de Dagon. 11 E
cap e senyor de la host. E pujà
cap e senyor. 7 E habità David en la
cap dels terratinents; ell gitava son dret
cap dels altres XXX, car ell gità la sua
cap del trip de Rubèn, sobre ell los XXX,
cap d’ells era Atchiàtzar e Joàs, fill de
cap primer e Obedià 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, e Zacaries lo segon, e Joel lo terç,
cap e la meitat de la barba entrò al mantó
cap de lur rey e trobà que pesave un
cap de David, e trach moltas despullas de
cap Joel, e Secan e Joel, éran III. 9 [*],
cap pedtró. 17 [*] e no hagué més fills. E
cap petró. 19 E los fills de Ebron:
cap petró, e Maries, lo segon, e Jaazies,
cap petró, e Jazies, lo segon. 21 E los
cap. 22 E Hizaar, Salomir; e los fills de
cap petró en contre son germà, lo manor.
cap, per ço car no era lo primer nat e son
cap, 11 e Erlabies lo segon, e Nalabies lo
cap Geries, qui era del linatge de Hebron
cap de tots los prínceps de la host del
capdals de host. E de aquests lo pus poch
capellà. 23 E segué Salamó en lo citi de
capellans, trompaven ab trompes devant l’
capellans porters de la archa. 25 E David
capellans ab trompes, tots aquests sonàvan
capellans a cantar per loar nostro Senyor
capellans ordonats, devant lo tabernacle
capellans. E Senessarè era notari. 17 E
capellans e dels levitans e de tots los
Capítol primer 1 Adam, Sed, [*] 2 Caynam,
Capítol segon 1 Aquests foren fills de
Capítol terç 1 Aquests són los fills de
Capítol quart 1 E los fills de Judà foren
Capítol quint 1 Los fills de Rubèn, primer
Capítol VI 1 Los fills de Leví foren
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Manahim e lurs axides 81 [*]. 7,Tit
tots XXVI mília hòmens. 8,Tit
e foren caps de lurs pares. 9,Tit
foren fills de Azael. 10,Tit
regne a David, fill de Ysay. 11,Tit
e Jahaziel lo Mosbaytat. 12,Tit
car alegria era en Yrrael. 13,Tit
Obetedom e tot ço que havia. 14,Tit
sua por per totas las gents. 15,Tit
menyspresà-lo en son cor. 16,Tit
per beneyr son alberch. 17,Tit
l’has beneÿt empertostemps. 18,Tit
anaven als lats del rey. 19,Tit
[*] als fills de Amon. 20,Tit
e en la de sos servents. 21,Tit
àngel de nostro Senyor Déu. 22,Tit
bestida en lo nom de Déu. 23,Tit
lo servey de la casa de Déu. 24,Tit
contre son germà, lo manor. 25,Tit
a sos germans, e foren XII. 26,Tit
Déu e·n la casa del rey. 27,Tit
de la host del rey David. 28,Tit
fer tot lo teu comandament. 29,Tit
e Huriel, fill de Sezaý, éran lurs
e moltiplicaren molt. 24 E los
qui foren [*] hòmens de anomanada,
e Jayzan e Samuel. Aquests foren
Obedià e Joel e Ysaÿes, foren IIII
Geremon e Orí. E foren V, qui foren
lur perentesch e lur generació de
foren fills de Jadiel, qui éran
Tots aquests foren fills de Asser,
pares, hòmens triats a batalla,
són los fills de Ehud qui foren
e Mirmà. Aquests són fills ceus e
viletas. 13 E Barà e Zómer foren
de Gerecham. 28 E aquests foren
dels fills de Benjamín e foren
DCCCC LVI. Tots aquests [*] foren
Emar. 13 E lurs germans qui foren
a porters, i éran CC XII ab lurs
al servey. 34 (Ço és a saber, los
segons lurs generacions éran
éran caps.) Aquests éran
[*] era ab ell. 10 Aquests són los
e no los ajudà, car ab concell dels
féran tornar dient: –Ab los nostros
e Jassebat [*] e Eliüd e Ciltay,
23 E aquests són los nombres dels
faria Yrrael, e foren de lur trip
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Capítol VII 1 E los fills de Ysachar foren
Capítol VIII 1 E Benjamín engendrà Bael,
Capítol VIIII º 1 E tot Yrrael fou entre
Capítol X 1 E los felisteus guerrajaven ab
Capítol XI 1 Ajustaren-se tot lo poble
Capítol XII 1 Aquests vinguéran a David en
Capítol XIII 1 E aconcellà’s David ab los
Capítol XIIII 1 E tramès Huram, rey de
Capítol XV 1 David féu casa a nostro
Capítol XVI 1 E portaren l’archa de Déu e
Capítol XVII 1 Dementre que David stave en
Capítol XVIII 1 Aprés açò ferí David los
Capítol XVIIII º 1 Aprés tot açò, morí
Capítol XX 1 Aprés de assò, com l’any fou
Capítol XXI 1 E fou fet que Satenàs stech
Capítol XXII 1 E dix David: –Açò serà la
Capítol XXIII 1 E David era ja vell e
Capítol XXIIII 1 Los fills de Aron éran
Capítol XXV 1 E depertí David e los
Capítol XXVI 1 E las pertides dels porters
Capítol XXVII 1 E lo nombre dels fills d’
Capítol XXVIII 1 E ajustà David tots los
Capítol XXVIIII º 1 Ladonchs dix lo rey
caps; 43 e feriren las relíquies qui éran
caps de las casas e de lurs parentats
caps de las casas de lurs pares. 25 E
caps de las casas de lurs pares e aquests
caps. 4 E allí ells éran per lurs
caps de la casa de lur pare, hòmens forts
caps de casas de lur pare [*] foren XXII M
caps de tots hòmens de guerra, e foren
caps de las casas de lurs pares, hòmens
caps dels prínceps, ab tot lur linatge
caps de las casas de lurs pares dels
caps de lurs pares. 11 E Mansip engendrà
caps de lurs pares e dels habitadors de
caps de lurs pares [*] e habitaren en
caps de lurs pares. 9,Tit Capítol VIIII º
caps de linatges de la casa de lurs pares.
caps de la casa de lur pare foren DCC L
caps e ab lurs linatges, e David e Samuel
caps majorals dels levitans segons lurs
caps.) Aquests éran caps [*] e habitaven
caps [*] e habitaven en Jerusalem, 35 e en
caps vessalls qui éran ab David, qui se
caps dels felisteus lo’n féran tornar
caps vendrà en gràcia de son senyor Saül.
caps dels milanars del trip de Manassès.
caps dels hòmens guarnits [*] qui
caps dels CC, e ab ells tots lurs germans.
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12 E dix-los: –Vosaltres sou los
e Azie e Aran; tots aquests éran
Leví segons la casa de lurs pares,
holocausts, dels dissaptes, en los
dels fills de Aytamar dels hòmens
los dels fills de Aletzar, e foren
[*] fill de Abiatar, per ésser
David e Sadoch e Aximàlech e los
éran les partides dels porters dels
que santificaven David lo rey e los
hòmens de host [*] 32 [*] II M DCC
dels fills d’Irrael per lurs
[*] e habitaren aquí entrò a la
aquests axiren los felisteus e los
pare de Hebron. 43 [*] foren Tora e
ell se trau scarn de si matex,
no podem dir, de las coses lexades,
sermó letí los libres habràhichs,
pare de Joab, senyor de Geyazim,
abundade e ampla e posade en pau,
e habitaren aquí en loch d’ells,
del desert del flum de Eufrates,
[*] e tots cells qui éran ab ells,
en la batalla e Déu oyí a ells,
hòmens aparellats a host XXXVI M,
hòmens de Gat, nats de la terra,
un fill, e mès-li nom Beriahà,
en altre per star ab aquests, 26
e axien entorn de la casa de Déu,
[*], per compte ho rabien [*], 29
éran lecenciats per las cambres,
jorns. 13 E morí Saül per sa colpa,
Yrrael en Jerusalem, ço és, Gebús,
jo bega la sanch de aquests hòmens,
hòmens, car jo beuria la lur ànima,
de Joab, era cap dels altres XXX,
ab tu e pau sia ab tos valedors,
Saül a batalla, e no los ajudà,
per tres dies menjant e bevent,
e bous e moltons en gran moltitut,
3 retornarem l’archa de Déu a nós,
per retenir-la, que no caygués,
endressat a ésser rey sobre Yrrael,
camp [*], adonchs axiràs a batalla,
l’archa de Déu, sinó los levitans,
allà on jo he aperellat lo loch, 13
[*] trompave e manave los altres,
los pobles las suas maravellas, 25
tots los déus 26 de las gents,
[*] per la fas de nostro Senyor,
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caps petrons dels levitans, santificaucaps petrons de Ladan. 10 E los fills de
caps petrons de lurs nombres per nombres
caps dels mesos e de las solempnitats, per
caps petrons, e pertiren-los dels fills
caps petrons de las casas de lurs pares, e
caps petrons. Aquests prenían una part de
caps petrons dels preveras e dels
caps dels hòmens e dómeas de prop lurs
caps petrons dels prínceps, dels santenars
caps petrons, e féu-los lo rey David
caps petrons e prínceps dels centenars e
captivitat. 23 E lo mig trip de Manassès
captoreus. 13 E Canaan, Sidon, [*] fou son
Capúeha e Ràquim e Sàman. 44 E Sàman
car per sengles noms e sengles punts de
car aquellas coses que en la Lig e en los
car ço que una vegade era inflamat en las
car †Leoedis† éran. 15 E los fills de
car †en Carmelo† habitaven entigament. 41
car pastura havia aquí a las ovelles. 42 E
car lo lur bestiar los cresqué en la terra
car a Déu cridaven en la batalla e Déu oyí
car se confiaven en ell. 21 E cativaren
car haguéran moltas mullers e molts
car devallaren a pendre lur bestiar. 22 E
car en mal era en son alberch, 24 e sa
car ab leyaltat éran aquests IIII portés e
car sola a ells era la guarda, e tenían
car éran stablits sobre las aÿnes del
car de die e de nit éran sobre ells
car ell peccà contre nostro Senyor, [*]
car aquí habitaven los gebuzeus. 5 E
car jo beuria la lur ànima, car en perill
car en perill de lur ànima la han portada.
car ell gità la sua lansa sobre CCC que·n
car nostro Senyor te ajuda, ton Déu. E
car ab concell dels caps dels felisteus lo
car lurs germans los ho havían aperellat.
car alegria era en Yrrael. 13,Tit Capítol
car no la havem raquesta en lo temps de
car la vadella alenegà e moch-se. 10 Per
car molt era levat en alt son regne sobre
car Déu axirà devant tu per ferir la host
car a ells alegí nostro Senyor que
car Déu en la primaria no·m donà entendre
car discret era. 23 E Barachies e Canà,
car gran és nostro Senyor, e molt loat, e
car són ýdoles, e nostro Senyor ha fets
car és vengut per jutjar la terra.» 34
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1Par 16,34
la terra.» 34 «Confessau a Déu,
1Par 16,41
lur nom, e per loar nostro Senyor,
1Par 17,2
–Fes tot ço que és en ton cor,
1Par 17,5
no bastiràs casa en què jo habit, 5
1Par 17,27
sobre ton servent aquest bé, 27
1Par 17,27
que sia tostemps devant tu,
1Par 19,2
amistansa ab Naum, fill de Naàs,
1Par 19,5
que no li venguéssan devant,
1Par 21,2
a Dan, e aportau-me lo nombre,
1Par 21,8
Pas are la fellonia de ton servent,
1Par 21,13 més am jo caure en las mans de Déu,
1Par 21,24
jo ho compraré ab planer argent,
1Par 21,29 de Evau gebuzeu, secrificà aquí, 29
1Par 21,30
anar devant ell per requerir Déu,
1Par 22,4
4 e fusts de cedre sens nombre,
1Par 24,5
per sort aquells ab aquells, per ço
1Par 26,5
Ysamar lo setè, e Paultay lo vuytè;
1Par 26,10
Merarí, fou Sambrí lur cap, per ço
1Par 27,23 Leví de hom de XX anys en amunt,
1Par 27,24 lo comensà a comptar e no splegà,
1Par 28,3
“Tu no bestiràs casa en mon nom,
1Par 28,4
la casa de Yrrael empertostemps,
1Par 28,6
ton fill, bestirà a mi casa [*],
1Par 28,9
e de tota ta ànima volenterosament,
1Par 28,20
fes açò, no·t temes ni hages por,
1Par 29,1
fedrí jove e la obra és molt gran,
1Par 29,1
gran, car no és de hom lo palau,
1Par 29,3
més donar en la casa de mon Déu,
1Par 29,9
lo poble, per ço que havían vodat,
1Par Prol,9
afermat e nostre cilenci aprovàs.
1Par 13,4
–Fam-ho axí com tu dius.
1Par 17,25
en lo teu sguardament. 25
1Par 23,25 la casa de Déu de XX anys ensús. 25
1Par 23,27 ne negunes coses per son servey. 27
1Par 29,11
el vacellatge [*] e la honor.
1Par 29,14
tenguda fortsa de vodar enaxí?
1Par 29,15
e de la tua mà te havem donat. 15
1Par 1,41
[*] e Ambran e Esbran e Aytaran e
1Par 7,10 Fegeús e Benjamín e Bud e Canaan e
1Par 12,33 Aquests no éran de II cors ne de II
1Par 29,2
e fusta a las de fusta e pedres de
1Par 6,76
Cades, en Galileya e Amon e
1Par 13,5
venir l’archa de nostro Senyor de
1Par 13,6
pujà David e tot Yrrael de Baleat a
1Par 2,50 de Efrata e hach nom Subal, pare de
1Par 2,53
e hach fills; 53 e del linatge de
1Par 3,1
Deniel, lo qual hach de Abigal de
1Par 4,40
e ampla e posade en pau, car †en
1Par 4,1
fills de Judà foren Fares e Sram e
1Par 5,3
foren Enach e Falum e Cerom e
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car és bo e per tostemps és la sua
car per tostemps és la sua misericòrdia.
car nostro Senyor és ab tu. 3 E en aquella
car no he habitat en casa del die ensà que
car tu ést e has volguda beneyr la casa de
car tu, Senyor Déu, l’has beneÿt
car son pare en son temps me féu gran
car molt éran envergonyits los hòmens, e
car saber-ho vull. 3 E dix Joab: –Nostro
car molt he follejat. 9 E parlà nostro
car moltas són las suas misericòrdies, que
car jo no vull res prestar ço del teu a
car lo tabernacle de nostro Senyor, que
car era torbat per lo cultell de l’àngel
car los sidomenchs e los tirienchs havían
car éran prínceps [*] de Déu dels fills de
car Déu lo havia beneÿt. 6 E a Zamaÿas,
car no era lo primer nat e son pare féucar nostro Senyor dix: «Jo crexaré Yrrael
car entretant fou la ira de Déu en Yrrael
car hom de batalla ést e sanch has
car Judà ha alegit per senyor e de la casa
car jo he alegit a ell per fill e jo li
car tots los coratges enserca nostro
car nostro Senyor Déu és ab tu. No·t
car no és de hom lo palau, car de nostro
car de nostro Senyor Déu és. 2 E jo ab tot
car encare he tresor d’or e d’argent que
car ab lo cor complit donaren a nostro
Car, segons las varietats dels regnes,
Car molt los plagué aquesta cose. 5 E
Car tu, Déu meu, has revelat a la orella
Car David dix: –Reposerà nostro Senyor Déu
Car segons las paraules de David, lo
Car tot ço qui és en lo cel e en la terra,
Car de tu és tot e de la tua mà te havem
Car palegrins som devant tu, axallats axí
Caran. 42 E los fills de Ésan foren Balam
Caran e Arcís e Ysera: 11 tots aquests
caras. 34 E dels fills de Neptalim [*]
carbonclo e de encastament: e sefirs e
Cariacharim e lurs axides. 77 E los fills
Cariacharim. 6 E pujà David e tot Yrrael
Cariacharim, qui és en Judea, per levar
Cariacianim, 51 [*]. 52 [*] qui veya sobre
Cariaciarim fou lo Jattael e la Putaria e
Carmel, 2 e lo terç fou Absalon, fill de
Carmelo† habitaven entigament. 41 E
Carmí e Hur e Sobal. 2 E [*] Sobal
Carmí. 4 E los fills de Joel foren Semayà
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–Vet que nós som tos ossos e ta
pessa de pa a cascú e un tros de
la segona a Jadaÿas, 8 e la terça a
Nebabies. 19 E los fills de Padies,
en lo nom de nostro Senyor [*]. 7 E
a David. 17 E axí-los David a
Eufrates. 4 E tolch-li David CCC
e encara que soldejassen de Sabbaà
e cavallers. 7 E soldejaren XXXII M
XX M paons, e cremà David tots los
Carrabael e Semehí; e los fills de
los linatges de Bet Abudabús, de la
en Besan. 13 E lurs germans de
fill de Gemí, cap dels de la
que David féu star sobre [*] la
[*] entrò que Salamó bestí la
al servey del tabernacle de la
ells éran per lurs generacions de
E foren V, qui foren caps de la
[*] foren caps de linatges de la
fill de Acicub, majoral de la
E lurs germans qui foren caps de la
host e en servey de la obra de la
fill de Corè, e sos germans de la
lurs infants sobre las portas de la
cambras e sobre los tresors de la
de Déu, 27 e axien entorn de la
Saül e III fills ceus e tota la
E matéran las armas de Saül en la
de lur déu, e lo cap posaren en la
que era fadrí vassall de host ab la
foren més, sinó que guardaven la
de host, hòmens de fama e de
Déu sobre una vadella novella de la
recolliré jo l’archa de Déu en
sua ciutat, e féu-la posar en la
e beneyí nostro Senyor Déu la
cedre e mestres [*] per a bastir la
15,Tit Capítol XV 1 David féu
-ce’n tot lo poble, cascú en sa
Natan profeta: –Vet que jo sech en
“Diu nostro Senyor: Tu no bastiràs
jo habit, 5 car no he habitat en
no que·ls digués que·m féssan
e encara que·t denunciu que
sguardament: has parlat sobre la
Déu és stat d’Irrael”, e la
de ton servent de bastir-li
car tu ést e has volguda beneyr la
Senyor, sia la tua mà sobre mi e la
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carn matexa, 2 [*] e encara mentre Saül
carn e una ampolla de vi. 4 E mès devant
Carní, e la quarta a Ceorim, 9 e la quinta
Carrabael e Semehí; e los fills de
carregaren l’archa de Déu sobre una
carrera e dix-los si éran venguts per
carretas e VII M cavallers e XX M paons, e
carretas e cavallers. 7 E soldejaren XXXII
carretas e lo rey de Machà e son poble. E
carros, sinó C. 5 E vench Aram Darmatzach
Carrubael foren Massulam e Ananies e
casa de Ber. 22 E Joatchín e los hòmens de
casa de lur pare éran VII, ço és, Michael
casa de lurs pares, 16 e habitaren en
casa de nostro Senyor, com posava la archa
casa de nostro Senyor en Jerusalem, e
casa de Déu. 49 E Aron e sos fills
casa de lurs pares hòmens aparellats a
casa de lur pare, hòmens forts de guerra,
casa de lurs pares. 10 E dels sacerdots
casa de Déu. 12 E Adies, fill de Gerocam,
casa de lur pare foren DCC L vessalls de
casa de Déu. 14 E dels levitans fou
casa de son pare. E los coraytans éran
casa de Déu [*] (ço és, Adomies e
casa de Déu, 27 e axien entorn de la casa
casa de Déu, car sola a ells era la
casa ensemps foren morts. 7 E, com vaeren
casa de lur déu, e lo cap posaren en la
casa de Dagon. 11 E oyiren los hòmens de
casa de son pare, qui era príncep, II M.
casa de Saül. 30 E dels fills de Efraÿm
casa de lur pare. 31 E del mig trip de
casa de Benadab, on era Assahà e Achià,
casa mia?» 13 E per ço no la recullí ab si
casa de Obetedom [*] 14 [*] per III mesos,
casa de Obetedom e tot ço que havia.
casa. 2 E conech David que nostro Senyor
casa a nostro Senyor Déu en la sua ciutat,
casa, e David retornà per beneyr son
casa cuberta de cedres e l’archa de Déu
casa en què jo habit, 5 car no he habitat
casa del die ensà que jo fiu pujar Yrrael
casa de cedres ni que me’n bastissen.” 7
casa bastirà [*] nostro Senyor. 11 E serà
casa de ton servent de luny e has-ma fet
casa de David, ton servent, sia endressada
casa, per açò, Senyor, ha après ton
casa de ton servent, que sia tostemps
casa de mon pare, e no en aquest poble per
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1Par 22,1
XXII 1 E dix David: –Açò serà la casa de Déu [*], e açò sia l’altar de l’
1Par 22,2
la pedre del tall a bestir la casa de Déu. 3 E ferros per fer molts
1Par 22,5
[*] e no sap entendre en bestir la casa de Déu en nom i en l’ordre de Déu en
1Par 22,6
Salamó e manà-li que bastís la casa de Déu. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre mi
1Par 22,10
en tots sos dies. 10 Ell bestirà casa al meu nom, ell me serà fill e jo li
1Par 22,11
tu, e seràs abundant e bestiràs la casa del senyor ton Déu, axí com ha perlat
1Par 22,19
vaxella del santuari de Déu en la casa qui serà bestida en lo nom de Déu.
1Par 23,11
no hagueren gayre infants e foren casa peyroal de una part. 12 E los fills
1Par 23,24
són los fills de Leví segons la casa de lurs pares, caps petrons de lurs
1Par 23,24
faent la obra del servey de la casa de Déu de XX anys ensús. 25 Car David
1Par 23,28
dels fills de Aron, e serviren la casa de Déu sobre las claustres [*] e
1Par 23,28
tota la segrestia en la obra 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 Los
1Par 24,19 nombre de lur ofici per venir en la casa de Déu, axí com era costuma en poder
1Par 25,6
e Getidum e Aman, a cantar en la casa de Déu ab sembes e ab tabals e ab
1Par 25,6
e ab òrguens en lo servey de la casa de Déu dessobre la del rey. 7 E fou
1Par 26,6
fills que fóran senyors de la casa de lur pare, per ço que éran vessalls
1Par 26,10
d’host, éran XVIII. 10 [*] e de la casa dels fills de Merarí, fou Sambrí lur
1Par 26,12
prop lurs germans per servir en la casa de Déu. 13 E gitaren sorts axí en lo
1Par 26,27
que santificaven per sfortsar la casa de Déu. 28 E tot ço que santificava
1Par 26,32
coses de nostro Senyor Déu e·n la casa del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 E lo
1Par 28,2 havia proposat en mon cor de bestir casa de repòs a l’archa de la covinensa
1Par 28,3
3 E Déu ha’m dit: “Tu no bestiràs casa en mon nom, car hom de batalla ést e
1Par 28,4
ha més alet a mi que negun de la casa de mon pare per ésser rey sobre la
1Par 28,4
de mon pare per ésser rey sobre la casa de Yrrael empertostemps, car Judà ha
1Par 28,4
Judà ha alegit per senyor e de la casa de Judà és mon pare, e entre los
1Par 28,6
mi: “Salamó, ton fill, bestirà a mi casa [*], car jo he alegit a ell per fill
1Par 28,10
t’ha alegit que tu li bastescas casa en son santuari, sfortsa’t e fes1Par 28,11
e [*] de sas 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 Déu e de totas las cubertas e
1Par 28,12
tot entorn dels tresors de la casa de nostro Senyor Déu e dels tresors
1Par 28,13
e de tots los serveys de la casa de Déu e de tota la vaxella de la
1Par 28,13
de Déu e de tota la vaxella de la casa de nostro Senyor, 14 de cascun ofici
1Par 28,21
dels levitans, a tot lo ofici de la casa de Déu. E [*] en tota la obra molt
1Par 29,2
tot lo meu poder he aperellat a la casa de Déu or a las aÿnes d’or e argent
1Par 29,3
E encara he volgut més donar en la casa de mon Déu, car encare he tresor d’
1Par 29,3
d’or e d’argent que donaré a la casa de mon Déu, part tot açò que he
1Par 29,7
de la obre del rey. 7 [*] a la [*] casa de nostro Senyor Déu [*], X M
1Par 29,8
donava-les al tresor de la casa de nostro Senyor Déu per mà de Acuel
1Par 29,16
endressat lur cor de bestir aquesta casa en lo nom de la tua santadat, de ta
1Par 1,12
e los nemitans [*] 12 [*] e los casaluytans, e de aquests axiren los
1Par 4,38
noms majorals en linatges e·n las casas de lurs pares e cresqueren molt. 39
1Par 5,24
molt. 24 E los caps de las casas e de lurs parentats foren Éfer e
1Par 5,24
hòmens de anomanada, caps de las casas de lurs pares. 25 E fornicaren
1Par 7,2
e Samuel. Aquests foren caps de las casas de lurs pares e aquests isquéran de
1Par 7,9
e lur generació de caps de casas de lur pare [*] foren XXII M CC. 10
1Par 7,40
foren fills de Asser, caps de las casas de lurs pares, hòmens triats a
1Par 8,6
fills de Ehud qui foren caps de las casas de lurs pares dels habitadors, e
1Par 24,4
e foren caps petrons de las casas de lurs pares, e foren XVI. E dels
1Par 24,30
los fills dels levitans per lurs casas peiroals. 31 E naguex ells gitaren
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1Par 26,13
axí en lo poch com en lo gran per
1Par 28,11
fill, la forma del palau e de sas
1Par 29,4
a enblanquir las parets de las
1Par 12,31 foren XVIII M, qui fóran asenyalats
1Par 16,3
a la fembra, una pessa de pa a
1Par 16,43
fou fet, anà-ce’n tot lo poble,
1Par 20,6
havia VI dits en cascuna mà e en
1Par 28,14
de la casa de nostro Senyor, 14 de
1Par 28,14
de totas ayines d’argent a pes de
1Par 20,6
ultre masura qui havia VI dits en
1Par 27,1
mes en tots los mesos de l’any, e
1Par 27,25
las ciutats, en las vilas e en los
1Par 2,34
hach fills, sinó fillas, e havia un
1Par 5,21 CC M ovellas e II M àzens, e hòmens
1Par 5,26
e en Arà e en Arat Gosam, e foren
1Par 5,6
Rahaià e Bàal 6 e Beerà, aquell qui
1Par 6,15 anà en cativatge com nostro Senyor
1Par 5,21
ells, car se confiaven en ell. 21 E
1Par 5,26
espirit del rey de Síria, e aquests
1Par 9,2
lurs levitans [*] tots los
1Par 9,3
fills de Efraÿm e de Manassès, e
1Par 6,15 engendrà Raozadoc. 15 Aquest anà en
1Par 8,6
lurs pares dels habitadors, e foren
1Par 9,1
reys de Yrrael e de Judà, e foren
1Par 1,32 Ysmael. 32 E los fills que engendrà
1Par 1,33
33 [*] Tots aquests isquéran de
1Par 10,4
e la punta als pits, e lexà’s
1Par 21,13 David a Gaddi: –[*] Molt més am jo
1Par 21,13
són las suas misericòrdies, que
1Par 18,4
-li David CCC carretas e VII M
1Par 19,6
soldejassen de Sabbaà carretas e
1Par 19,18 matà David dels fills d’Aram VII M
1Par 2,55
[*] e de Sumatiu. Aquests són los
1Par 6,54
en los lurs térmens, fou Acaat e
1Par 21,16 en sa mà, tinent devés Jerusalem. E
1Par 5,10
feren batallas ab los agaritans e
1Par 20,7
Aquests foren nats [*] de Get, e
1Par 21,14 nostro Senyor morteldat en Yrrael e
1Par 10,1
homes de Yrrael per los felisteus e
1Par 13,9
l’archa per retenir-la, que no
1Par 10,8
los morts, [*] qui foren
1Par 1,2
Capítol primer 1 Adam, Sed, [*] 2
1Par 12,32
e foren de lur trip caps dels
1Par 11,11
ell gitava son dret sobre
1Par 11,20
car ell gità la sua lansa sobre
1Par 18,4
de Eufrates. 4 E tolch-li David
1Par 21,5
hòmens d’Irrael portant armes [*]
1Par 25,7
a nostro Senyor Déu d’Irrael
1Par 5,21
e prengueren L M camells, e
1Par 9,22
Tots éran triats a porters, i éran
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casas de lurs pares a scrivir en cade
casas e de sas salas e [*] de sas cambres
casas de launes d’or e d’argent. 5 [*] e
cascú per son nom que venguéssan en ajuda
cascú e un tros de carn e una ampolla de
cascú en sa casa, e David retornà per
cascun peu, que éran XXIIII dits. Aquest
cascun ofici d’or a pes e de totas ayines
cascun ofici, 15 e lo pes del canelobre
cascuna mà e en cascun peu, que éran
cascuna partida era de XXIIII M. 2 E la
castells era Jomatan, fill de Uzies. 26 E
catiu egipcià, que havia nom Saarchaà. 35
catius C M, 22 menys de aquells qui éran
catius entrò al die de vuy. 6,Tit Capítol
cativà Tilgatpelièset, rey dels
cativà Judà e Jerusalem en mà 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 Hoý, fill de
cativatge com nostro Senyor cativà Judà e
cativats: 7 Naaman e Axiès e Guera [*] a
cativats en Babilònia per lur colpa. 2
Caturà, concopina de Abraam, fou lo primer
Caturà, concopina de Abraam. 34 E Abraam
caura sobre ella. 5 E com son scuder viu
caure en las mans de Déu, car moltas són
caure en las mans dels hòmens. 14 E,
cavallers e XX M paons, e cremà David tots
cavallers. 7 E soldejaren XXXII M carretas
cavallers e XXXX M paons, e fou-hi mort
cavitans que vengueren de Manquist, pare
caygué-los en sort 55 Hebron, qui és en
caygué David e los vells, vestits de
cayguéran en lurs mans los agaritans e
cayguéran en la mà de David e en la de sos
cayguéran de Yrrael LXX M hòmens. 15 E
caygueren morts en lo munt de Gelboe. 2 E
caygués, car la vadella alenegà e mochcayguts en lo munt de Gelboe. 9 E [*]
Caynam, Malael, Jàrech, 3 Henoch,
CC, e ab ells tots lurs germans. 33 E de
CCC hòmens qui matà una vegade. 12 E aprés
CCC que·n matà, e ell era en compte dels
CCC carretas e VII M cavallers e XX M
CCCC M LXXXIII hòmens defanents d’armes.
CC LXXXVIII. 8 E gitaren sorts per demanar
CC M ovellas e II M àzens, e hòmens catius
CC XII ab lurs caps e ab lurs linatges, e
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1Par 15,6
prebost Asayà, e sos germans éran
1Par 16,43
43 E aprés que açò fou fet, anà1Par 20,3
dels fills d’Amon. E puxs tornà1Par 14,1
sos missatgers [*] e fusta de
1Par 22,4
nombre e sens pes, 4 e fusts de
1Par 22,4
aportada a David molta fusta de
1Par 17,1 –Vet que jo sech en casa cuberta de
1Par 17,6
·ls digués que·m féssan casa de
1Par 5,16
ses vilas e·n tots los deports de
1Par 21,16
de Déu stant entre la terra e lo
1Par 21,26
e respòs ab foch qui devallà del
1Par 27,23
Yrrael axí com las stelas del
1Par 29,11
e la honor. Car tot ço qui és en lo
1Par 21,16
David e los vells, vestits de
1Par 1,18
e Màsseig. 18 E Arzat engendrà
1Par 1,18
18 E Arzat engendrà Cella, e
1Par 4,19 de Odià, germana de Ènam, pare de
1Par Prol,41
sens actor, obriren sengles
1Par 27,27
Semeý, fill de Ramà, e sobre los
1Par Prol,40
havían pres, e aprés de les LXX
1Par 5,20
ab los agaritans [*]. 20 [*] e tots
1Par 16,26 ýdoles, e nostro Senyor ha fets los
1Par 16,31
qui no·s mou. 31 Alegren-se los
1Par 2,40
Alazà, 40 e Alazà engendrà [*]
1Par 2,41 40 e Alazà engendrà [*] Celum, 41 e
1Par 3,15
Joatxí, lo terç Sedetxies, lo quart
1Par 6,12
Assadoch, e Assadoch engendrà
1Par 6,13
e Assadoch engendrà Celum, 13 e
1Par 9,29
las aÿnes del santuari e sobre la
1Par 23,29
e del pa de l’aperellament, de la
1Par 3,18 e Salriem 18 e Malqueram e Padins e
1Par 7,19 E foren los fills de Zamidà Acaam e
1Par 13,1
los prínceps dels milanars e dels
1Par 28,1
e los prínceps dels milanars e dels
1Par 27,1
lurs caps petrons e prínceps dels
Par Prol,2
si negú vol provar a si matex la
1Par 24,8
8 e la terça a Carní, e la quarta a
1Par 5,3
de Yrrael, foren Enach e Falum e
1Par 28,21 Déu. E [*] en tota la obra molt hom
1Par Prol,26
si ab aquestas III veriatats. E
1Par 6,28
E los fills de Samà: lo primer nat
1Par 16,8
nostro Senyor e apellau lo
1Par 16,27
ell, santedat e magnificència és lo
1Par 16,29 donau a nostro Senyor la glòria del
1Par 17,23
sobre lo teu servent e sobre lo
1Par 22,10
e jo li seré pare, e endressaré lo
1Par 22,18
devant nostro Senyor e devant lo
1Par 23,25 dix: –Reposerà nostro Senyor Déu al
1Par 28,7
li saré pare. 7 E jo endressaré lo
1Par 8,10 e Saquià e Mirmà. Aquests són fills
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CC XXV. 7 E los fills de Gerzon era lur
ce’n tot lo poble, cascú en sa casa, e
ce’n David [*] en Jerusalem. 4 E
cedre e mestres [*] per a bastir la casa.
cedre sens nombre, car los sidomenchs e
cedre. 5 E adonchs dix David: –Mon fill
cedres e l’archa de Déu stà dessots
cedres ni que me’n bastissen.” 7 E per ço
Cedron dessobre lurs axides. 17 Tots s’
cel, son cultell tret en sa mà, tinent
cel sobre lo altar de l’holocaust. 27 E
cel.» 24 E Joab, fill de Seruià, lo
cel e en la terra, Senyor Déu, teu és, e
celicis e de sachs [*]. 17 E dix David a
Cella, e Cella engendrà Éber. 19 E foren
Cella engendrà Éber. 19 E foren nats a
Cellà gerenita, fou Stemeó, lo
ceŀlas, e asò·s lig en lurs sgleyas, la
cellers del vi [*] era Sapdí lo fenita. 28
ceŀles, las quals vulgarment són axelsades
cells qui éran ab ells, car a Déu cridaven
cels. 27 Glòria e bellesa és devant ell,
cels e sbalaesca’s la terra e diguen [*]
Celum, 41 e Celum engendrà Jachanià, e
Celum engendrà Jachanià, e Jachanià
Celum. 16 [*] 17 E los fills de Joatxim
Celum, 13 e Celum engendrà Elxies, e
Celum engendrà Elxies, e Elxies engendrà
cèmola e lo vi e l’oli e l’encens e las
cèmola del vespre al secrifici, e las
Cenazar e Jacomies e Assomà e Nebabies. 19
Cenízem e Alaquí e Binan. 20 E los fills
centanars e ab tots los grans senyors, 2 e
centanars e los prínceps del moble e del
centenars e dels milanars, e dels [*] qui
centència de las scriptures, ell se trau
Ceorim, 9 e la quinta a Malatxies, e la
Cerom e Carmí. 4 E los fills de Joel foren
cert e savi per fer totas aquestas obres,
certes Oríginers no ten solament [*] los
ceu fou Jasén, e Eluà. 29 E los fills de
ceu nom e féu saber a las gents las suas
ceu loch. 28 Donau glòria a nostro Senyor,
ceu nom, portau presents e veniu als ceus
ceu alberch [*] perdurablament, fes axí
ceu regne sobre Yrrael per tostemps.” 11
ceu poble. 19 Ara donau lo cor a demanar a
ceu poble e poserà’l en Jerusalem per
ceu regne empertotstemps, si s’sfortsa de
ceus e caps de lurs pares. 11 E Mansip
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1Par 10,6
e morí. 6 E morí Saül e III fills
1Par 16,14
Déu, per tota la terra són los
1Par 16,29
nom, portau presents e veniu als
1Par 21,20
Evau e viu l’àngel, e IIII fills
1Par Prol,73
als contredients, qui ab dents de
1Par 3,13
11 [*] 12 e [*] Azaries [*] 13 e
1Par 6,53
aquell; 53 e Sadoch, d’aquell; e
1Par 6,37
fill de Càat, fill de Cir, fill de
1Par 12,32
32 E dels fills de Ysacar, sabents
1Par Prol,9
cose era que fos afermat e nostre
1Par 12,20
és, Adamà e Jassebat [*] e Eliüd e
1Par 2,4
e Zàram. E foren los fills de Judà
1Par 6,37
de Sef, 37 fill de Càat, fill de
1Par 10,4
per lo meu cos, que si vénan los no
1Par 26,28
Samuel profeta e Saül, fill de
1Par 29,23
capellà. 23 E segué Salamó en lo
1Par 11,8
«ciutat de David». 8 E bastí la
1Par 7,12
12 E Supim e Boÿm éran hòmens
1Par 1,46 al camp de Moab; e lo nom de la sua
1Par 1,50
son loch Edar; e lo nom de la sua
1Par 6,56
deports; 56 emperò el camp de la
1Par 6,57
57 E als fills de Aron donaren
1Par 11,5
David la devesa de Sion, e féu-hi
1Par 11,5
Sion, e féu-hi ciutat, apellada
1Par 11,7
en la devesa, per ço fou apellada
1Par 11,8
e Joab mantench las relíquies de la
1Par 13,13
ço no la recullí ab si en la sua
1Par 15,1
casa a nostro Senyor Déu en la sua
1Par 15,29
[*] de Déu fou venguda tro a la
1Par 19,9
-se a batalla a la porta de la
1Par 19,15 mà de Abisay [*] e vengueren a la
1Par 19,15
la ciutat, e Joab se’n tornà a la
1Par 20,2
e trach moltas despullas de la
1Par 2,22 engendrà Gehir, e aquest hach XXIII
1Par 2,23
e Tenat e ses viletas, e foren LX
1Par 4,31
[*] e en Saraÿm. Aquestas són las
1Par 4,33
las vilas qui són entorn aquestas
1Par 6,60
[*] e sos deports. Totas lurs
1Par 6,61
del linatge de aquells hagueren X
1Par 6,62
de Manassès; 62 [*] hagueren XII
1Par 6,63
del trip de [*] Zabulon XII
1Par 6,65
e dels fills de Benjamín aquestas
1Par 6,67
trip de Efraÿm 67 e donaren-los
1Par 9,2
e éran en lur haretat e lurs
1Par 10,7
ells era fugida, desempararen las
1Par 13,2
e tots los levitans, qui són en las
1Par 18,8
[*]. 8 E pres Macahat e Machur,
1Par 19,7
fills d’Amon se ajustaren de lurs
1Par 19,13
-nos per nostro poble e per las
1Par 20,3
E axí ho féu de totas las altres
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ceus e tota la casa ensemps foren morts. 7
ceus juýs. 15 Remembreu’s tostemps en lo
ceus palaus, adorau Déu en lo palau de la
ceus ab ell, qui s’amagaren [*]. 21 [*] E
cha morden, en poblich maldient, legint
Cham [*], e Azetxies fou son fill, e
Chimàs, de aquell. 54 E açò que direm fou
Cib, fill de Tora, 38 [*] fill de Cahat,
ciència, per ço que sabéssan despuxs ço
cilenci aprovàs. Car, segons las varietats
Ciltay, caps dels milanars del trip de
cinc. 5 E los fills de Fares foren Srom e
Cir, fill de Cib, fill de Tora, 38 [*]
circunciozos scarnir-m’han. E l’
Cis, e Abner, fill de Ner, e Joab, fill de
citi de nostro Senyor per ésser rey en
ciudat de David tot entorn ço qui era pla,
ciutadans, e éran fills de Deyar. 13 E los
ciutat era Avir. 47 E morí Edat, e regnà
ciutat era Pahí, e lo nom de sa muller era
ciutat e sos cortills donaren a Calef,
ciutat de recolliment en Hebron, e en
ciutat, apellada «ciutat de David». 6 E
«ciutat de David». 6 E dix: –Tot hom qui
«ciutat de David». 8 E bastí la ciudat de
ciutat de David. 9 E, on més anave, crexia
ciutat, e féu-la posar en la casa de
ciutat, e bestí loch a l’archa de Déu, e
ciutat de David, Nicol, filla de Saül,
ciutat. E los reys soldejats éran per lur
ciutat, e Joab se’n tornà a la ciutat de
ciutat de Jerusalem. 16 E veeren açò los
ciutat. 3 E menà-sse’n lo poble que era
ciutats en la terra de Galaad. 23 E
ciutats; totas aquestas foren del fill de
ciutats en què regnà David. 32 E los
ciutats, qui són entorn a Bàal, açò és,
ciutats foren XII de lur linatge. 61 E
ciutats en sort [*] del trip de Manassès;
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 de reculliment: Siquèn, en lo munt
ciutats e lurs sacerdotse lurs levitans
ciutats [*]. E vingueren los felisteus e
ciutats ab lurs deports. E, com ells seran
ciutats de Adoràzer, on havia molt aram
ciutats e stiguéran aperellats a batalla.
ciutats del nostro Déu, e nostro Senyor
ciutats dels fills d’Amon. E puxs tornà-
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1Par 27,25
e sobre los tresors de fora, en las
1Par 27,29
los bous [*] de la Planària era
1Par 8,40
en infants e haguéran néts e foren
1Par Prol,89
qui de l’enteniment ells senyen,
1Par 9,27
a ells era la guarda, e tenían las
1Par 22,3
de Déu. 3 E ferros per fer molts
1Par 23,28 e serviren la casa de Déu sobre las
1Par 5,21
e II M àzens, e hòmens catius
1Par 22,14
he aperellat a nostro Senyor
1Par 29,7
M quintars de aram, e·ncara més
1Par Prol,6
letí los libres habràhichs, car
1Par Prol,29
per lo contrari sengles paraules,
1Par Prol,31
en si matex reprès; mas,
1Par Prol,34 expozició de Teozi, dóna a conèxer,
1Par Prol,39
si als altres no covenia de tenir
1Par Prol,85
jo he enterpetrat Divré a-Iamín,
1Par Prol,86 Peraules dels Dies dels reys», per
1Par 4,42
a las ovelles. 42 E a ells matexs,
1Par 5,1
primer nat de Yrrael, mas per
1Par 5,13
de casa de lur pare éran VII,
1Par 5,18
de Geroboam, rey d’Irrael, 18
1Par 9,23
las portas de la casa de Déu [*]
1Par 10,4
scarnir-m’han. E l’escuder, per
1Par 10,11
los hòmens de Jabés-Galaad tot
1Par 10,13 peccà contre nostro Senyor, [*] per
1Par 10,14
14 e no requerí nostro Senyor, per
1Par 11,4
David ab tot Yrrael en Jerusalem,
1Par 11,7
7 E habità David en la devesa, per
1Par 11,8
bastí la ciudat de David tot entorn
1Par 12,20
devant ell hòmens de Macessè,
1Par 12,32
de Ysacar, sabents ciència, per
1Par 12,32
per ço que sabéssan despuxs
1Par 13,10
vadella alenegà e moch-se. 10 Per
1Par 13,10
ira de Déu contre Assahà [*], per
1Par 13,13 archa de Déu en casa mia?» 13 E per
1Par 13,14
Déu la casa de Obetedom e tot
1Par 14,11
a desportellament d’aygüe. E per
1Par 15,13
no·m donà entendre envés ell, per
1Par 15,14
santificaren los levitans, per
1Par 16,15
’s tostemps en lo setgle [*] i
1Par 16,32
alegren-se los camps e tot
1Par 17,2
2 E dix Natan a David: –Fes tot
1Par 17,7
ni que me’n bastissen.” 7 E per
1Par 19,13
nostro Déu, e nostro Senyor fassa
1Par 21,22
lo planer argent lo’m dóne, per
1Par 21,23
-la e fasse’n mon senyor lo rey
1Par 21,24
argent, car jo no vull res prestar
1Par 22,19 santuari de nostro Senyor Déu, per
1Par 23,6
pertí los levites per pertides,
1Par 23,9
e Secan e Joel, éran III. 9 [*],
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ciutats, en las vilas e en los castells
Cizeray lo seremita; e sobre los bous de
C L. Tots aquests isqueren dels fills de
clarament e manifesta depertits per rimes
claus del vespre fins al matí e obrien e
claus per obs de las portas del portals e
claustres [*] e sobre lo mundament de tota
C M, 22 menys de aquells qui éran morts en
C M quintars d’or e III M quintars d’
C M quintars de ferro. 8 E aquell qui
ço que una vegade era inflamat en las
ço és a saber, que la una no hy concentí e
ço que és de major audàcia, en [*]
ço és a saber, aquellas coses qui menys
ço que una vegada havían pres, e aprés de
ço és, a saber, «las Peraules dels Dies
ço és fet que las històrias [*] e los
ço és, als fills de Simeon e anaren en lo
ço com ensutzà lo lit de son pare, fou
ço és, Michael e Massulam e Zabe e Zoray e
ço és a saber, los fills de Rubèn e de Gad
(ço és, Adomies e Ananies), 24 e a IIII
ço com lo temia molt, no hu volch fer. E
ço que havían fet los felisteus a Saül, 12
ço com ell demanà concell a fitilera, 14 e
ço que Déu lo ocís, e girà lo regne a
ço és, Gebús, car aquí habitaven los
ço fou apellada «ciutat de David». 8 E
ço qui era pla, e Joab mantench las
ço és, Adamà e Jassebat [*] e Eliüd e
ço que sabéssan despuxs ço que faria
ço que faria Yrrael, e foren de lur trip
ço vench la ira de Déu contre Assahà [*],
ço que mès la mà sobre l’archa; e morí
ço no la recullí ab si en la sua ciutat, e
ço que havia. 14,Tit Capítol XIIII 1 E
ço mès nom en aquell loch Balfarazim. 12 E
ço com nós no·l requerim segons dret. 14
ço que pujassen l’archa de nostro Senyor
ço que ha manat en M generacions, 16 que
ço qu·hi és. 33 Adonchs cantaran los
ço que és en ton cor, car nostro Senyor és
ço [*]: “Diu nostro Senyor Déu [*]: ‘Jo t’
ço que li plàcia. 14 E acostà’s Joab a
ço que sia stancada la morteldat sobre lo
ço que bo sia a sos ulls, vet que jo·t
ço del teu a nostro Senyor e que los
ço que fessau venir l’archa de la
ço és a saber: Gerson e Càhat e Merrarí. 7
ço és, Solomur e Azie e Aran; tots aquests
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1Par 24,5
per sort aquells ab aquells, per
1Par 26,6
senyors de la casa de lur pare, per
1Par 26,10
de Merarí, fou Sambrí lur cap, per
1Par 26,28
sfortsar la casa de Déu. 28 E tot
1Par 26,28
de Ner, e Joab, fill de Seruià, tot
1Par 28,8
tots los manaments de [*] Déu, per
1Par 28,12
del cubertís. 12 E la forma de tot
1Par 29,4
açò que he aperallat al santuari, 4
1Par 29,9
9 E alegrà’s lo poble, per
1Par 29,11
vacellatge [*] e la honor. Car tot
1Par 9,34
sobre ells matexos al servey. 34
1Par 17,5
de Egipte entrò al die de vuy;
1Par 28,9
Senyor e tota consciència en totas
1Par 29,18
a la tua volentat, e aytals són las
1Par 8,4
4 E Abiüd hach Abirua e Norman e
1Par 4,21
e Benzalalide. 21 E los fills de
1Par 4,29
29 e en Belamè e en Èssam e en
1Par 9,1
foren cativats en Babilònia per lur
1Par 10,13
VII jorns. 13 E morí Saül per sa
1Par 21,3
senyor, açò? Ni per què serà gran
1Par 11,23 egipcià, home de gran masura de V
1Par Prol,48
bestida novella obra, majorment
1Par Prol,75
e axí matex los acuzadors [*],
1Par Prol,83 deuria ésser tengut per lur enamich
1Par 2,7 Achor, aquell que envergonyí Yrrael
1Par 4,27
los linatges no cresqueren tant
1Par 5,1
primer nat de Yrrael, mas per ço
1Par 6,15
15 Aquest anà en cativatge
1Par 6,31
sobre [*] la casa de nostro Senyor,
1Par 6,32
Jerusalem, e adonchs stiguéran axí
1Par 6,49
e a perdonar sobre Yrrael, axí
1Par 6,65
qui són apellades per nom axí
1Par 9,1
Yrrael fou entre si aperentat axí
1Par 10,4
-m’han. E l’escuder, per ço
1Par 10,5
e lexà’s caura sobre ella. 5 E
1Par 10,7
la casa ensemps foren morts. 7 E,
1Par 10,8
e habitaren en ellas. 8 E,
1Par 10,13
contre nostro Senyor, [*] per ço
1Par 11,13 13 Ell era ab David a part de munt,
1Par 12,8
havían fas de leó e éran laugers
1Par 12,19 de Manassès se aplegaren a David
1Par 12,20 en gràcia de son senyor Saül. 20 E,
1Par 12,22
-li entrò que fou ab ten gran host
1Par 12,40 E encara aquells qui éran prop, axí
1Par 13,2
en las ciutats ab lurs deports. E,
1Par 13,4
tota la universitat: –Fam-ho axí
1Par 13,11
devant Déu. 11 E fou irat David,
1Par 14,8
e Elizamà e Beliadà e Elfàlet. 8 E,
1Par 14,8
e requeriren David a batalla e,
1Par 14,11 los meus enamichs en la mia mà axí
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ço car éran prínceps [*] de Déu dels fills
ço que éran vessalls de host. 7 E foren
ço car no era lo primer nat e son pare féu
ço que santificava Samuel profeta e Saül,
ço qui era santificat era en la mà de
ço que harateu e que fassau haretar la
ço qui era en sperit ab ell del palau de
ço és, III M quintars d’or de Ofir e VII
ço que havían vodat, car ab lo cor complit
ço qui és en lo cel e en la terra, Senyor
(Ço és a saber, los caps majorals dels
çó stat de tenda en tenda e en tabernacle.
cogitacions entén. E si·l sercas, trobar
cogitacions de cor de ton poble; donchs
Coha 5 e Gerà e Fuzen e Encan. 6 Aquests
Colà, fill de Judà: Ber, pare de Lechà, e
Colat 30 e·n Batuel e en Ormià e en
colpa. 2 Ells habitaren los habitadors
colpa, car ell peccà contre nostro Senyor,
colpa en Yrrael? 4 E la peraula del rey
colzes d’alt, en la mà del qual era la
com lo meu treball provat per los jueus e
com en las altres coses me premoven,
com jo ho sprove en covent dels frares. E
com peccà en lo vot. 8 E lo fill de Etan
com los fills de Judà. 28 E habitaren en
com ensutzà lo lit de son pare, fou donada
com nostro Senyor cativà Judà e Jerusalem
com posava la archa de Déu; 32 e serviren
com éran acostumats en lur ofici. 33 E
com ho manà Moysès, missatge de Déu. 50
com dit és. 66 E la sort del linatge dels
com és scrit en lo libre dels reys de
com lo temia molt, no hu volch fer. E pres
com son scuder viu açò que Saül havia fet,
com vaeren tots los hòmens de Ysrael que
com vench l’endemà que la batalla fou
com ell demanà concell a fitilera, 14 e no
com los felisteus se ajustaren aquí a
com a cabirols sobre las muntanyas per
com venia ab los felisteus contre Saül a
com hach [*] a Sachalech, se gitaren
com host de Déu. 23 E aquests són los
com Ysachar e Zabulon i Naptalim, hi
com ells seran ajustats ab nós, 3
com tu dius. Car molt los plagué aquesta
com nostro Senyor havia mort Assahà, e
com haguéran oyit los felisteus que David
com David ho sabé, axí a ells a l’
com a desportellament d’aygüe. E per ço
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1Par 14,15
e vendràs contre Bataÿm. 15 E,
1Par 14,16
dels felisteus. 16 E féu David axí
1Par 15,13
·m donà entendre envés ell, per ço
1Par 15,15
los levitans l’archa de Déu, axí
1Par 15,29
[*] tabals e ab òrguens [*]. 29 E
1Par 16,2
[*] pacificables devant Déu. 2 E,
1Par 16,37
e laor sia a nostro Senyor». 37 E
1Par 16,40
l’holocaust contínuament [*], axí
1Par 17,6
en tenda e en tabernacle. 6 Aytant
1Par 17,9
no diran per enganar-lo axí
1Par 17,11
[*] nostro Senyor. 11 E serà
1Par 17,13
mà no·s levarà de ssobre ells, axí
1Par 17,19 Déu meu, conexs ton servent. 19 [*]
1Par 17,20
e no és altre Déu sinó tu, tot axí
1Par 17,21
nostres orellas. 21 E qui és aytal
1Par 17,23 alberch [*] perdurablament, fes axí
1Par 18,10
·l saludàs e que li fes gràcies,
1Par 19,8
stiguéran aperellats a batalla. 8 E
1Par 19,15
qui era ab Aram fugí per ell. 15 E
1Par 20,1
20,Tit Capítol XX 1 Aprés de assò,
1Par 20,5
del qual la sua lansa era axí
1Par 21,8 nostro Senyor Déu: –Fort he peccat,
1Par 21,28
ton cultell en ton foure. 28 E
1Par 22,11
la casa del senyor ton Déu, axí
1Par 23,31 de las solempnitats, per nombre axí
1Par 24,19
per venir 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 26,13
13 E gitaren sorts axí en lo poch
1Par 27,23 Senyor dix: «Jo crexaré Yrrael axí
1Par 27,24 lo nombre de las 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 xerubins de or e de lurs ales
1Par 29,14
e loam lo nom de la tua laor. 14 E
1Par 29,15
som devant tu, axallats axí
1Par 13,12
Déu de aquell die avant, dient:
1Par 22,13
fer las sirmònies e los judicis que
1Par 28,21
e tot lo poble per fer tot lo teu
1Par 17,10 com en los primers dies, 10 [*] que
1Par Prol,25
hi treballà molt, e tot lo setgle
1Par 19,17
e aperallà’s David contre Aram e
1Par Inc
los pròlechs de sent Gerònim. Inc
1Par 1,10 E Cus engendrà Nimereob, e aquest
1Par 27,24
cel.» 24 E Joab, fill de Seruià, lo
Par Prol,Inc
1Par 17,6
6 Aytant com he anat ab Yrrael
1Par 16,30
lo palau de la sua santedat. 30 Sia
1Par 4,10
e que sia la tua mà ab mi, e feràs
1Par 27,4
del mes segon era Dey Adorra e sa
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com oyràs la veu de la tempesta que jo los
com li havia manat nostro Senyor, e ferí
com nós no·l requerim segons dret. 14 E
com manà Moysès, segons lo manament de
com l’archa [*] de Déu fou venguda tro a
com David hach splagat de secrificar los
com ell hach dit açò, lexà d’aquí avant
com és scrit en la lig de Déu, la qual
com he anat ab Yrrael commaní a tots los
com en los primers dies, 10 [*] que comaní
com seran complits tos dies per anar als
com la he levada en aquell qui és stat
com a tu és vengut a plaer, has feta
com nosaltres havem oyit ab las nostres
com lo teu poble de Yrrael? No ha nenguna
com has dit. 24 E sia cregut e crescut lo
com havia ferit Adoràzer, [*]. E encara li
com David ho sabé, tremès-hi Joab ab
com los fills d’Amon veeren que Aram era
com l’any fou passat, en lo temps que los
com un plegador de taler. 6 E aprés hach
com he feta aquesta cose. Pas are la
com viu David que nostro Senyor li havia
com ha perlat per tu nostro Senyor. 12 E
com era costuma sovint devant nostro
com era costuma en poder de Aron, lur
com havia manat nostro Senyor Déu de
com als pochs, mestres ab scolans. 9 E axí
com en lo gran per casas de lurs pares a
com las stelas del cel.» 24 E Joab, fill
com féu comptar lo rey David. 25 E sobre
com los hach ajustats, levà’s en peus e
com fa vuy.” 8 »E ara, en presència de tot
com se stanían sobre l’archa del
com què som jo e mon poble que hajam
com tots nostros pares; e en forma de
«Com recolliré jo l’archa de Déu en casa
comanà Déu a Moysès sobre Yrrael. Sforse
comandament. 29,Tit Capítol XXVIIII º 1
comaní jutges sobre lo poble d’Irrael. E
combat entre si ab aquestas III veriatats.
combaté’s ab ell. 18 E fugí Aram per
Comença lo Primer libre dels
comensà de ésser hom fort en terra de
comensà a comptar e no splegà, car
Comensen los pròlechs de sent Gerònim
commaní a tots los jutges d’Irrael que
comoguda devant la sua fas tota la terra,
companya de no destroyr-me, jo faré açò
companya, e Molet era príncep e guiador
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1Par 27,4
era príncep e guiador sobre la
1Par 27,5
de Joadà, lo [*] prevera, e en sa
1Par 27,7
son fill, aprés ell, e era sa
1Par 27,8
príncep Sebitit lo geferà, e en sa
1Par 27,9
fill de Siquís, lo recorrà, e en sa
1Par 27,10
éran XXIIII M hòmens. 10 E en la
1Par 27,10
dels fills de Efraÿm, e en sa
1Par 27,11 havia XXIIII M hòmens. 11 E en la
1Par 27,12 e éran XXIIII M hòmens. 12 E en la
1Par 27,12
del trip de Benjamín, e en sa
1Par 27,13
éran XXIIII M hòmens. 13 E en la
1Par 27,14
éran XXIIII M hòmens. 14 E en la
1Par 27,15
éran XXIIII M hòmens. 15 E en la
1Par 27,15
Natorfat, fill de Natiel, e en sa
1Par 28,1
trips e los primers nats de las
1Par 28,20
ni·t lexarà tro que hages
1Par 12,38
e hòmens bé aperellats e ab cor
1Par 29,9
ço que havían vodat, car ab lo cor
1Par 17,11 nostro Senyor. 11 E serà com seran
1Par 21,24
no és per mi comprat, mas jo ho
1Par 21,24
rey [*] a Evau: –Axí no és per mi
1Par 21,4
fort sobre Joab, e axí Joab, anà e
1Par 21,17
Senyor: –Jo som aquell qui maní
1Par 27,23
trip de Yrrael. 23 E David no féu
1Par 27,24
Joab, fill de Seruià, lo comensà a
1Par 27,24
de las paraules dels dies com féu
1Par 21,1
sobre Yrrael e temptà David que
1Par 21,6 armes. 6 E Leví e Benjamín no foren
1Par 21,2
e als primers nats del poble: –[*]
1Par 7,7
e foren ab tot lur perentesch per
1Par 9,28
E tenían totas las aÿnes [*], per
1Par 11,20 sobre CCC que·n matà, e ell era en
1Par 4,22
Ber. 22 E Joatchín e los hòmens de
1Par 10,13 Senyor, [*] per ço com ell demanà
1Par 12,19
a batalla, e no los ajudà, car ab
1Par 14,10 pla de Rafaÿm. 10 E David demanà
1Par 14,14
en la vall. 14 E David demanà
1Par 27,32
fets del rey David. 32 E [*] era
1Par 27,33
fills del rey. 33 E [*] era atrecí
1Par Prol,30
ço és a saber, que la una no hy
1Par Prol,30 hy concentí e los altres aytentost
1Par 1,32
32 E los fills que engendrà Caturà,
1Par 1,33
Tots aquests isquéran de Caturà,
1Par 3,9
menys de aquells que hach de las
1Par 2,46
Mahon, pare de Betzur. 46 E Essà,
1Par 2,48
e Fales e Assà e Sàhaf. 48 E una
1Par 7,14
Azariel, qui li infantà la sua
1Par 14,2
[*] per a bastir la casa. 2 E
1Par 16,30
devant la sua fas tota la terra, e
1Par Prol,59 apòstols e los avengelistes havían
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companya, e éran XXIIII M hòmens. 5 E lo
companya éran XXIIII M hòmens. 6 Aquests
companya XXIIII M hòmens. 8 E del quint
companya havia XXIIII M hòmens. 9 E del
companya éran XXIIII M hòmens. 10 E en la
companya del setèn mes fou príncep Eles,
companya havia XXIIII M hòmens. 11 E en la
companya del vuytèn mes era príncep
companya del novèn mes fou príncep Abàssar
companya éran XXIIII M hòmens. 13 E en la
companya del deèn mes fou príncep Mearí de
companya del XI èn mes fou príncep Beraxès
companya del XII èn mes fou príncep Helday
companya éran XXIIII M hòmens. 16 E
companyes que servien lo rey e los
complida la obra del servey de nostro
complit, e vengueren en Hebron per fer
complit donaren a nostro Senyor, e nagex
complits tos dies per anar als teus pares,
compraré ab planer argent, car jo no vull
comprat, mas jo ho compraré ab planer
comptà tot Yrrael, e vench [*], 5 a David,
comptar lo poble e jo som aquell qui he
comptar lo trip de Leví de hom de XX anys
comptar e no splegà, car entretant fou la
comptar lo rey David. 25 E sobre los
comptàs lo poble. 2 E dix David a Joab e
comptats ab ells, e fou sbaleÿt Joab per
comptau Yrrael, de Berzabe entrò a Dan, e
compte XXII M e XXIIII. 8 E los fills de
compte ho rabien [*], 29 car éran stablits
compte dels III pus forts, 21 e aquells II
Concelà e Joàs, Serap, qui senyorejaven a
concell a fitilera, 14 e no requerí nostro
concell dels caps dels felisteus lo’n
concell a nostro Senyor, dient: –Si jo
concell a nostro Senyor, e Déu li dix:
conceller e home discret e scrivà; [*]
conceller del rey, e a prop ell Aricòfel.
concentí e los altres aytentost
concintents en si matex reprès; mas, ço
concopina de Abraam, fou lo primer
concopina de Abraam. 34 E Abraam engendrà
concopines, e Tamar era lur germana. 10 E
concupina de Calech, infantà Aram e Massan
concupina de Sàaf, que hach nom Michalí,
concupina, la grega; encara li infantà
conech David que nostro Senyor lo havia
†conega† lo món qui no·s mou. 31 Alegren
coneguts los LXX enterpetradors [*]?
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1Par Prol,34
la expozició de Teozi, dóna a
1Par Prol,36 vergas qui éran posades, e dóna a
1Par 17,18 més de honor? Tu, Senyor Déu meu,
1Par Prol,7 en las orellas dels hòmens e havían
1Par 29,13
13 Ara, Senyor Déu nostro, nos
1Par 16,8
sos servents aquests salms dient: 8
1Par 16,34
és vengut per jutjar la terra.» 34
1Par 5,20
la batalla e Déu oyí a ells, car se
1Par 22,13
a Moysès sobre Yrrael. Sforse’t e
1Par 28,20
a Salamó, son fill: –Sfortce’t e
1Par Prol,87 e los boscatges dels noms, qui són
1Par 28,8
de tot Yrrael e de tota la
1Par 29,20
20 E adonchs dix David a tota la
1Par 4,17
Gèrech e Màrob e Éser e Gelon. E
1Par 7,23
-lo. 23 E tornà ab sa muller, e
1Par 28,9
enserca nostro Senyor e tota
1Par 27,16
lo trip de Rubèn era guiador e
1Par 18,9
de Amat, que David havia ferida e
1Par 19,19 veeren los servents de Adoràzer que
Par Prol,14
e oblidades, en aquest libre se
Par Prol,13 libres dels Reys no són planament
1Par Prol,19 lur [*] los LXX enterpetredors, e
1Par 16,6
ab trompes, tots aquests sonàvan
1Par 16,40
sobre l’altar de l’holocaust
1Par 19,11
11 e l’altre poble donà a [*] Isay
1Par Prol,28 IIII treslacions demostrant per lo
1Par 5,11
de Galaad. 11 E los fills de Gad
1Par 5,26
E donchs lo Déu d’Irrael scomoch
1Par 10,13
Saül per sa colpa, car ell peccà
1Par 12,19 a David com venia ab los felisteus
1Par 13,10
-se. 10 Per ço vench la ira de Déu
1Par 14,10 a nostro Senyor, dient: –Si jo puig
1Par 14,14
-los la volta dessús, e vendràs
1Par 19,10
d’Irrael aperellats a batalla
1Par 19,17
Jordà, [*] e aperallà’s David
1Par 24,31
31 E naguex ells gitaren sorts
1Par 24,31
e dels levitans, lo cap petró en
1Par Prol,72
entichs e responch solament als
1Par Prol,54
vist ne orrella oÿt, ni és pujat en
1Par 12,17
-li, ne si éran ab ell de un
1Par 12,38 guerra e hòmens bé aperellats e ab
1Par 12,38
éran romasos de Yrrael havían en
1Par 15,29
e rient, e menyspresà-lo en son
1Par 16,10
-vos e alegren-se los pobles, lo
1Par 17,2
a David: –Fes tot ço que és en ton
1Par 22,19
lo ceu poble. 19 Ara donau lo
1Par 28,2 mon poble, jo havia proposat en mon
1Par 28,9
ton pare e servex-lo de tot ton
1Par 29,9
per ço que havían vodat, car ab lo
1Par 29,16
moltitut que han endressat lur
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conèxer, ço és a saber, aquellas coses qui
conèxer algunes coses supèrflues dels LXX
conexs ton servent. 19 [*] com a tu és
confermade la fe de la novella sgleya,
confessam a tu e loam lo nom de la tua
«Confessau nostro Senyor e apellau lo ceu
«Confessau a Déu, car és bo e per tostemps
confiaven en ell. 21 E cativaren lur
conforte’t, e no·t temes ni hages pahor.
conforte’t e sias fort e fes açò, no·t
confuzos per lo vici dels scrivans, qui
congregació de nostro Senyor e·n oyida de
congregació: –Beneÿt sia totstemps lo nom
consabé Miruan e Ydeymay e Ysbè, pare de
consabé un fill, e mès-li nom Beriahà,
consciència en totas cogitacions entén. E
cònsol [*] Safaries, fill de Mahachà; 17 e
consumada tota la host de Adoràzer, rey de
consumats éran per Yrrael; féran pau ab
contenen en suma. Prol,Inc Terç pròlech
contengudes e són lexades e oblidades, en
Contestinoble entrò en Entiotxa loen e
contínuament devant la covinensa de nostro
contínuament [*], axí com és scrit en la
contra los fills d’Amon. 12 E dix Joab a
contrari sengles paraules, ço és a saber,
contre ells en la terra de Besan entrò a
contre ells l’esperit de Pul, rey de
contre nostro Senyor, [*] per ço com ell
contre Saül a batalla, e no los ajudà, car
contre Assahà [*], per ço que mès la mà
contre los felisteus, liurar-los-has
contre Bataÿm. 15 E, com oyràs la veu de
contre Aram, 11 e l’altre poble donà a
contre Aram e combaté’s ab ell. 18 E fugí
contre lurs germans, fills de Aron, devant
contre son germà, lo manor. 25,Tit Capítol
contredients, qui ab dents de cha morden,
cor d’home, aquellas coses que Déu ha
cor ensemps, o si éran venguts per trayrcor complit, e vengueren en Hebron per fer
cor de fer regnar David. 39 E stiguéran
cor. 16,Tit Capítol XVI 1 E portaren l’
cor dels obtants en nostro Senyor. 11
cor, car nostro Senyor és ab tu. 3 E en
cor a demanar a nostro Senyor Déu vostro,
cor de bestir casa de repòs a l’archa de
cor e de tota ta ànima volenterosament,
cor complit donaren a nostro Senyor, e
cor de bestir aquesta casa en lo nom de la
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1Par 29,17
1Par 29,18
1Par 29,18
1Par 29,17
1Par 28,9
1Par 9,19
1Par 26,1
1Par 9,19
1Par 26,1
1Par 1,35
1Par 6,23
1Par 9,19
1Par 20,2
1Par 9,16
1Par 9,25
1Par 16,21
1Par Prol,81
1Par Prol,12
1Par 12,33
1Par 6,56
1Par 6,57
1Par 17,1
1Par 10,4
1Par 10,12
1Par 4,8
1Par Prol,8
1Par Prol,14
1Par Prol,15
1Par Prol,42
1Par 11,19
1Par 13,4
1Par 21,8
1Par 22,5
Par Prol,11
Par Prol,11
1Par Prol,34
1Par Prol,36
1Par Prol,52
1Par Prol,55
1Par Prol,56
1Par Prol,71
1Par Prol,76
1Par Prol,77
1Par 21,10
1Par 23,26
1Par 24,6
1Par 26,32
1Par 29,17
1Par 10,12
1Par 16,17
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alets. Jo amb la humilitat de mon
e aytals són las cogitacions de
donchs tu, Senyor, endressa lur
E jo sé, mon Déu, que tu tries lo
ànima volenterosament, car tots los
de la casa de son pare. E los
pertides dels porters foren dels
fills de Leví. 19 E Salum, fill de
dels coraytans Masalonies, fill de
e Reuel e Gebús e Johavilan e
fill de aquest, e Asuris, fill †de
de Coré, fill de Abiassab, fill de
enderrochà-la. 2 E David pres la
Assaà, fill de Alcanà, qui stava al
25 E lurs germans éran en los
sofarí que negun hom vos nogués e
splanació dels LXX enterpetredors,
entiga e germana nostra sia
foren L M. Aquests no éran de II
emperò el camp de la ciutat e sos
en Hebron, e en Elupnà e sos
e l’archa de Déu stà dessots
spasa e trespassa-la per lo meu
anaren allà, e portaren-se’n lo
Elà foren Sàlet e Súar e Tenan. 8 E
la fe de la novella sgleya, justa
e de molts és jutjat, què sia vera
vera cose, o que sia feta novella
asò·s lig en lurs sgleyas, la qual
plàcia a Déu que jo fassa aquesta
dius. Car molt los plagué aquesta
he peccat, com he feta aquesta
en totas les terres, per la qual
de açò que no podem dir, de las
de las coses lexades, car aquellas
a conèxer, ço és a saber, aquellas
posades, e dóna a conèxer algunes
de enterpetrar, mostrant aquellas
és pujat en cor d’home, aquellas
aquells qui l’amen», e las altres
aximpli. Jo parlí aquestas
acuzadors [*], com en las altres
axí si virtut e vici no són en las
qualcose tu vullas de aquestas III
levites lo tabernacle ne negunes
qui pertanyia a Aytamar e aquestas
del trip de Manassès, en totas
mon cor he vodades totas aquestas
-se’n lo cos de Saül e los
[*]. 17 E féu-lo star en Jacob en
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cor he vodades totas aquestas coses. E ara
cor de ton poble; donchs tu, Senyor,
cor [*]. 19 [*] entrega de guardar tos
coratge dels dreturés e dels teus alets.
coratges enserca nostro Senyor e tota
coraytans éran sobre lo servey de obra
coraytans Masalonies, fill de Coré, dels
Coré, fill de Abiassab, fill de Corè, e
Coré, dels fills de Assap. 2 E los fills
Corè. 36 E los fills de Elifans foren
Corè†, 24 e Càhat fill de aquell, e Uriel
Corè, e sos germans de la casa de son
corona del cap de lur rey e trobà que
corral de Notafetens. 17 E los porters
corrals per venir a cap de VII dies de un
corregí los reys: 22 “No toqueu los meus
corregida e smanade, del lenguatge grech,
corrompuda e fortsade, tu cuydes que sia
cors ne de II caras. 34 E dels fills de
cortills donaren a Calef, fill de Sefoniè.
cortils, e Jathir e Scomea [*] 58-59 [*].
cortines. 2 E dix Natan a David: –Fes tot
cos, que si vénan los no circunciozos
cos de Saül e los cossos de sos fills [*]
Cos engendrà Anup e Assobebà e los
cose era que fos afermat e nostre cilenci
cose, o que sia feta novella cose sobre
cose sobre vella per scarnir los jueus.
cose no sabéran los LXX enterpetredors, e
cose, que jo bega la sanch de aquests
cose. 5 E ajustà David tot Yrrael, de
cose. Pas are la fellonia de ton servent,
cose jo lo hy aperellaré. E aperellà David
coses lexades, car aquellas coses que en
coses que en la Lig e en los libres dels
coses qui menys éran stades ditas dabans
coses supèrflues dels LXX enterpetredors
coses de l’Avengeli, là on diu [*]:
coses que Déu ha aparellades en aquells
coses semblants de aquestas ésser trobades
coses per las paraules dels entichs e
coses me premoven, despuxs reproven, axí
coses, mas que sia mudade ab lo actor e ab
coses [*].” 11 [*] 12 –[*] “[*] o III
coses per son servey. 27 Car segons las
coses pertanyents als fills d’aquells. 7
coses de nostro Senyor Déu e·n la casa
coses. E ara ton poble, qui ací és, [*] ha
cossos de sos fills [*] en Jabés, [*] e
costuma, en Yrrael en testament de
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1Par 23,31
per nombre axí com era
1Par 24,19
en la casa de Déu, axí com era
1Par 29,19
manaments e tos testimonis e tos
1Par Prol,38
[*]. Donchs si als altres no
1Par Prol,83 lur enamich com jo ho sprove en
1Par 11,3
d’Irrael en Hebron al rey. E féran
1Par 15,25
per fer pujar l’archa de la
1Par 16,6
sonàvan contínuament devant la
1Par 28,2
casa de repòs a l’archa de la
1Par 17,24
fes axí com has dit. 24 E sia
1Par 18,4
e VII M cavallers e XX M paons, e
1Par 14,12 lurs déus e David manà que hom los
1Par 17,24
axí com has dit. 24 E sia cregut e
1Par 9,31
leyaltat que fos sobre la obra dels
1Par 23,29
las fogasses primes alizas, e dels
1Par 5,9
de Eufrates, car lo lur bestiar los
1Par 4,27
infants e tots los linatges no
1Par 4,38
e·n las casas de lurs pares e
1Par 28,15
e lo pes del canelobre [*] e de sas
1Par Prol,62 Avengeli segons sent Johan: «Qui
1Par 27,23
amunt, car nostro Senyor dix: «Jo
1Par 11,9
ciutat de David. 9 E, on més anave,
1Par 4,10
–Si tu, Senyor, me beneeys e
1Par 26,25
[*] Raabies, e Geram d’aquest, e
1Par 4,10
ab dolor, haurà nom axí. 10 E
1Par 5,20
cells qui éran ab ells, car a Déu
1Par 17,1
profeta: –Vet que jo sech en casa
1Par 28,12
de la casa de Déu e de totas las
1Par 28,11 de sas cambres dobles e la casa del
1Par 21,16
stant entre la terra e lo cel, son
1Par 21,27
Senyor a l’àngel: –Torna ton
1Par 21,30
requerir Déu, car era torbat per lo
1Par 1,9
e Pur e Canaan. 9 E los de
1Par 12,6
e Sariel e Jòzer e Sabuzan de
1Par 1,10 de Romà foren Sàbaa e Dedan. 10 E
1Par 27,11 del vuytèn mes era príncep Siberay
1Par 4,4
lo pare de Gedat, e Éter, pare de
1Par 1,45
Sara [*]. 45 [*] e regnà aprés ell
1Par 1,46
de terra de Tennam. 46 E morí
1Par Prol,45
en letí ni per què·s cuyden e
1Par Prol,45
mia releció en letí ni per què·s
1Par Prol,13
sia corrompuda e fortsade, tu
1Par 19,3
d’Amon a lur senyor [*]: –E
1Par 12,8
a cabirols sobre las muntanyas per
1Par 11,16
davesa, e la host dels felisteus se
1Par 15,10 Eliel [*] 10 [*] e sos germans éran
1Par 12,37
de host e de batalla, hòmens bons
1Par 15,5
era lur príncep, e sos germans éran
1Par 15,7
príncep Joel, e sos germans éran
1Par Prol,54
ne orrella oÿt, ni és pujat en cor
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costuma sovint devant nostro Senyor. 32 E
costuma en poder de Aron, lur pare, axí
costums, de fer-ho tot e de bastir lo
covenia de tenir ço que una vegada havían
covent dels frares. E açò que jo he
covinensa ab David [*] devant nostro
covinensa de Déu [*]. 26 [*] e
covinensa de nostro Senyor Déu. 7 E aquell
covinensa de Déu e a l’scabell dels peus
cregut e crescut lo teu nom empertostemps
cremà David tots los carros, sinó C. 5 E
cremàs. 13 Encara los felisteus se
crescut lo teu nom empertostemps dient:
crespells. 32 E dels fills de Caath, de
crespells, de tota masura 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 intrade
cressolas [*]. 16 E donà-li or a pes a
creu en mi, segons que diu la Scriptura,
crexaré Yrrael axí com las stelas del
crexia en valor, e nostro Senyor Déu [*]
crexs lo meu terme, e que sia la tua mà ab
Cricrí d’aquest [*]. 26 E Selomir e sos
cridà Jabés lo Déu de Yrrael: –Si tu,
cridaven en la batalla e Déu oyí a ells,
cuberta de cedres e l’archa de Déu stà
cubertas e cambres tot entorn dels tresors
cubertís. 12 E la forma de tot ço qui era
cultell tret en sa mà, tinent devés
cultell en ton foure. 28 E com viu David
cultell de l’àngel de nostro Senyor Déu.
Cuns foren Sabaà e Belerià e Abdè e Romà e
Curaytas, 7 e Joelà e Sabadià, fill de
Cus engendrà Nimereob, e aquest comensà de
Cusarim, del linatge de Sara, e éran
Cusí; aquests II foren fills de Hur,
Cusun, de terra de Tennam. 46 E morí
Cusun, e regnà aprés ell Edat [*], qui
cuydaren que [*] la mia treslació, qui era
cuyden e cuydaren que [*] la mia
cuydes que sia nostra voluntat e de molts
cuydes-te tu que David hich hage enviat
cuyta. 9 E Ésser era lo cap primer e
cuytà e vench en Betlem. 17 [*] 18 E
C XII. 11 E David apellà Sadoch e Abiatar,
C XX M. 38 Tots aquests éran hòmens d’
C XXV. 6 E dels fills de Merarí era
C XXX. 8 E dels fills de Elifan [*] 9 [*]
d’home, aquellas coses que Déu ha
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1Par Prol,64
que diu la Scriptura, del ventre
1Par Prol,64 del ventre d’aquella maneran flums
1Par 1,11
hom fort en terra de Egipte. 11 E
1Par 2,18
18 Camel, fill de Srom, engendrà
1Par 2,31
Sàled sens infans. 31 E los fills
1Par 4,4
foren fills de Hur, primerament nat
1Par 4,41
de vuy, e habitaren aquí en loch
1Par 5,17
Judà, e en temps de Geroboam, rey
1Par 5,26
devant ells. 26 E donchs lo Déu
1Par 6,20
fill de Gerzon, e Gèyal fou fill
1Par 6,20
fou fill d’aquell, e Sumà fou fill
1Par 6,24
Càhat fill de aquell, e Uriel fill
1Par 6,24
e Uriel fill d’aquell, e Uïas fill
1Par 6,50
e son fill Fineès e Besua, fill
1Par 6,51
51 e Nuu, de aquell, e Buquí,
1Par 6,51
e Buquí, d’aquell, e Sareàs,
1Par 6,52
d’aquell; 52 [*] e Aquitub,
1Par 6,53
e Aquitub, d’aquell; 53 e Sadoch,
1Par 7,20
foren Sutalla e Bàret, son fill
1Par 7,20
fill de aquell, e Talade, fill
1Par 7,20
fill d’aquell, e Taam, fill
1Par 7,21
fill d’aquell, 21 e Sabet, fill
1Par 7,21
fill d’aquell, e Sutalla, fill
1Par 7,25
sos fills, e Rècep e Talaa foren
1Par 7,25
e Talaa foren d’aquell, e Taha
1Par 7,26
e Taha d’aquell, 26 e Leadan
1Par 8,12
Abicub e Alafàel. 12 E los fills
1Par 8,37
engendrà Banbanà, e Rafà fon fill
1Par 8,37
Aletzà de aquell, e Azael fou fill
1Par 8,40
hòmens forts de batalla tirant bé
1Par 11,1
XI 1 Ajustaren-se tot lo poble
1Par 11,3
3 E vinguéran tots los vells
1Par 11,13
a batalla en lo camp qui era ple
1Par 11,22 Benayà, fill de Joyadà, home valent
1Par 11,23
home de gran masura de V colzes
1Par 11,26 son oÿdor. 26 E los hòmens vessalls
1Par 12,3
de Saül, e de Benjamín. 3 E lo cap
1Par 12,8 ab David Amassat, Abadamat, hòmens
1Par 12,37
a guerra foren XXXX M. 37 E
1Par 12,38 XX M. 38 Tots aquests éran hòmens
1Par 14,2
en alt son regne sobre lo poble
1Par 14,11 la mia mà axí com a desportellament
1Par 15,3
ajustar David tota la univercitat
1Par 15,14
l’archa de nostro Senyor Déu
1Par 15,19
Aman e Assap e Atam ab sembes
1Par 15,25 la archa. 25 E David e los pròmens
1Par 16,5
quint [*] ab sturments de tabals e
1Par 16,37
37 E com ell hach dit açò, lexà
1Par 17,6
ab Yrrael commaní a tots los jutges
1Par 17,10
que comaní jutges sobre lo poble
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d’aquella maneran flums d’aygüe viva.»
d’aygüe viva.» Hoch, e és scrit [*] que
d’ell isqueren los luetrans e los
d’Asubà, sa muller, Gericó. Aquests són
d’Epahim foren Jasey, e lo fill de Jasey
d’Efrata e pare de Baslem. 5 E Assur,
d’ells, car pastura havia aquí a las
d’Irrael, 18 ço és a saber, los fills de
d’Irrael scomoch contre ells l’esperit
d’aquell, e Sumà fou fill d’aquell. 21
d’aquell. 21 [*] e Samare fill de aquell
d’aquell, e Uïas fill d’aquell, e Idul
d’aquell, e Idul fill de aquell. 25 E los
d’aquell; 51 e Nuu, de aquell, e Buquí,
d’aquell, e Sareàs, d’aquell; 52 [*] e
d’aquell; 52 [*] e Aquitub, d’aquell; 53
d’aquell; 53 e Sadoch, d’aquell; e
d’aquell; e Chimàs, de aquell. 54 E açò
d’aquell, e Tàhat, fill de aquell, e
d’aquell, e Taam, fill d’aquell, 21 e
d’aquell, 21 e Sabet, fill d’aquell, e
d’aquell, e Sutalla, fill d’aquell, e
d’aquell, e Àsser e Alet. E meteren-los
d’aquell, e Taha d’aquell, 26 e Leadan
d’aquell, 26 e Leadan d’aquell [*] 27
d’aquell [*] 27 [*]. 28 E lurs haretats e
d’ell foren Fàal e Àber e Misam e Sómer;
d’aquell, e Aletzà de aquell, e Azael fou
d’aquell. 38 Azael hach VI fills que
d’arcs e multiplicaren en infants e
d’Irrael en Hebron, dient a David: –Vet
d’Irrael en Hebron al rey. E féran
d’ordi, e lo poble fugí per los
d’armes e de grans fets, de Cabseel, ferí
d’alt, en la mà del qual era la lansa en
d’armes éran: Azael, germà de Joab, e
d’ells era Atchiàtzar e Joàs, fill de
d’armes e de host, aperallats ab lansa e
d’aquells de part Jordà, de Rubèn e de
d’armes e de guerra e hòmens bé
d’Irrael. 3 E pres David més mullers en
d’aygüe. E per ço mès nom en aquell loch
d’Irrael en Jerusalem per fer pujar l’
d’Irrael, 15 e aportaren los levitans l’
d’aram per mils cantar, 20 e Zacaries e
d’Irrael e los prínceps dels milanars
d’òrguens, e Assap ab sembes. 6 E Benaÿas
d’aquí avant l’archa del testament de
d’Irrael que aministraven lo meu poble,
d’Irrael. E humiliaré tots los teus
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1Par 17,24
Senyor Déu Sabahot, Déu és stat
1Par 18,7
loch on anave. 7 E pres las vergas
1Par 18,10
[*]. E encara li tremès vaxella
1Par 18,10
E encara li tremès vaxella d’or e
1Par 18,10
tremès vaxella d’or e d’argent e
1Par 18,16
era salmanador. 16 E Sadoch, fill
1Par 19,1
tot açò, morí Naàs, rey dels fills
1Par 19,2
de David en la terra dels fills
1Par 19,3
-lo. 3 E digueren los prínceps
1Par 19,6
de David. Adonchs Anum, rey
1Par 19,6
rey d’Amon, tremès, i els fills
1Par 19,6
d’Amon, letres e bé M quintars
1Par 19,7
-se devant Maabà. E los fills
1Par 19,9
la sua host. 9 E axiren los fills
1Par 19,10
derrera, e alegí de tots los jóvens
1Par 19,11
donà a [*] Isay contra los fills
1Par 19,12
’m, e si pus forts són los fills
1Par 19,15
fugí per ell. 15 E com los fills
1Par 19,16
16 E veeren açò los fills
1Par 19,18 per Yrrael. E matà David dels fills
1Par 20,1
destrovir tota la terra dels fills
1Par 20,2
rey e trobà que pesave un quintar
1Par 20,3
totas las altres ciutats dels fills
1Par 21,5
del poble. E foren tots los hòmens
1Par 21,5 CCCC M LXXXIII hòmens defanents
1Par 21,25 E donà David a Evau [*] DC pessas
1Par 22,9
-l’he de tots sos enamichs entorn
1Par 22,14
a nostro Senyor C M quintars
1Par 22,14
C M quintars d’or e III M quintars
1Par 22,16
e hòmens savis en obrar, 16
1Par 22,16 e hòmens savis en obrar, 16 d’or e
1Par 22,16
en obrar, 16 d’or e d’argent e
1Par 23,2
2 e ajustà tots los prínceps
1Par 23,4
nombre XXXVII M. 4 E havia-n’hi
1Par 23,32
testament [*] e l’ofici dels fills
1Par 24,6
coses pertanyents als fills
1Par 25,7 cant per cantar a nostro Senyor Déu
1Par 26,7 e Zabat; e sos germans éran hòmens
1Par 26,8
fills e lurs germans foren hòmens
1Par 26,9 Mazalamies ab lurs germans, hòmens
1Par 26,25 [*] 24 [*] 25 [*] Raabies, e Geram
1Par 26,25
e Geram d’aquest, e Cricrí
1Par 27,1
XXVII 1 E lo nombre dels fills
1Par 27,28
Balanià [*]; e sobre les botigues
1Par 28,14
nostro Senyor, 14 de cascun ofici
1Par 28,14
ofici d’or a pes e de totas ayines
1Par 28,16
de l’aperellament e de cade taula
1Par 28,17
e dels bacins e los denejadors
1Par 28,17
d’or munde [*] e als bacins
1Par 29,2
a la casa de Déu or a las aÿnes
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d’Irrael”, e la casa de David, ton
d’or que havían los servents de Adoròzer
d’or 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’Ehitub, e Aximàlech, fill de Abiatar,
d’Amon, e regnà son fill, lo qual havia
d’Amon, a Anum per aconortar-lo. 3 E
d’Amon a lur senyor [*]: –E cuydes-te
d’Amon, tremès, i els fills d’Amon,
d’Amon, letres e bé M quintars d’argent
d’argent per soldejar Aran e Neraymà e
d’Amon se ajustaren de lurs ciutats e
d’Amon e aperellaren-se a batalla a la
d’Irrael aperellats a batalla contre
d’Amon. 12 E dix Joab a son germà: –Si
d’Amon que tu, jo t’ajudaré. 13 Sforce
d’Amon veeren que Aram era fugit, fugiren
d’Aram, trematéran missatgers a Aram
d’Aram VII M cavallers e XXXX M paons, e
d’Amon. E asetjà Rabà, e David stave en
d’or e havia-hy pedres precioses, e fou
d’Amon. E puxs tornà-ce’n David [*] en
d’Irrael portant armes [*] CCCC M LXXXIII
d’armes. 6 E Leví e Benjamín no foren
d’or. 26 E bastí aquí altar a Déu e pujà
d’ell, e haurà nom Salamó. Pau e repòs
d’or e III M quintars d’argent e aram e
d’argent e aram e ferro, sens pes e sens
d’or e d’argent e d’aram e de ferro
d’argent e d’aram e de ferro sens
d’aram e de ferro sens nombre. Leva e
d’Irrael e los sacerdots e los levites. 3
d’aquests XXIIII M ordonats al servey de
d’Aron, lurs germans, e lo servey de la
d’aquells. 7 Axí la primera sort a
d’Irrael CC LXXXVIII. 8 E gitaren sorts
d’host, e foren Eliú e Semaquies. 8 [*] e
d’host ab poder de servir, e éran LXII. 9
d’host, éran XVIII. 10 [*] e de la casa
d’aquest, e Cricrí d’aquest [*]. 26 E
d’aquest [*]. 26 E Selomir e sos germans
d’Irrael per lurs caps petrons e prínceps
d’oli era Joàs. 29 E sobre los bous [*]
d’or a pes e de totas ayines d’argent a
d’argent a pes de cascun ofici, 15 e lo
d’argent, 17 e las candelas e dels bacins
d’or munde [*] e als bacins d’argent a
d’argent a pes de cade bací, 18 e a l’
d’or e argent a las d’argent e aram a
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1Par 29,2
or a las aÿnes d’or e argent a las
1Par 29,2
argent a las d’argent e aram a las
1Par 29,3
de mon Déu, car encare he tresor
1Par 29,3
Déu, car encare he tresor d’or e
1Par 29,4
santuari, 4 ço és, III M quintars
1Par 29,4
d’or de Ofir e VII M quintars
1Par 29,4
las parets de las casas de launes
1Par 29,4
de las casas de launes d’or e
1Par 29,7 nostro Senyor Déu [*], X M drachmas
1Par 29,28
E regnà Salamó son fill en loch
1Par 4,42 Simeon e anaren en lo munt de Saÿr
1Par Prol,35 coses qui menys éran stades ditas
1Par 1,43
Bele, fill de Beor, qui havia nom
1Par 10,10 déu, e lo cap posaren en la casa de
1Par 2,2
Leví, Judà, Ysachar, Zabulon, 2
1Par 12,35 foren XXXVII M. 35 E dels fills de
1Par 21,2 comptau Yrrael, de Berzabe entrò a
1Par 27,22
fill de Abner; 22 e del trip de
1Par 14,10
Senyor: –Puge-hy, que jo els
1Par 21,23
bo sia a sos ulls, vet que jo·t
1Par 18,5
los carros, sinó C. 5 E vench Aram
1Par 5,18
portants scuts e lances e traent
1Par 11,16
de Rafaÿm, 16 e David fugí en la
1Par 3,1
terç 1 Aquests són los fills de
1Par 3,9
e Eludà [*]. 9 Tots són fills de
1Par 4,31
són las ciutats en què regnà
1Par 6,31
31 E aquests són tots aquells que
1Par 7,2
vessalls de host en lo temps de
1Par 9,22
ab lurs caps e ab lurs linatges, e
1Par 10,14
que Déu lo ocís, e girà lo regne a
1Par 11,1
poble d’Irrael en Hebron, dient a
1Par 11,3 Hebron al rey. E féran covinensa ab
1Par 11,4
de Déu, per mà de Samuel. 4 E anà
1Par 11,5
5 E diguéran los habitadors [*] a
1Par 11,5
a David: –No vingues ací. E pres
1Par 11,5
-hi ciutat, apellada «ciutat de
1Par 11,7
e fou fet cap e senyor. 7 E habità
1Par 11,7
per ço fou apellada «ciutat de
1Par 11,8
de David». 8 E bastí la ciudat de
1Par 11,8
las relíquies de la ciutat de
1Par 11,10
són los caps vessalls qui éran ab
1Par 11,13
dels III vessalls. 13 Ell era ab
1Par 11,16 atendade en lo pla de Rafaÿm, 16 e
1Par 11,18
porta de Betlem, e aportaren-la a
1Par 11,18
Betlem, e aportaren-la a David. E
1Par 11,25
al terç no hy vench, e mès-lo
1Par 12,1
Capítol XII 1 Aquests vinguéran a
1Par 12,8
8 Del trip de Gad se apertaven ab
1Par 12,16
Banjamín e Judà entrò al Mefar, a
1Par 12,17
al Mefar, a David. 17 E axí-los
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d’argent e aram a las d’aram e ferro a
d’aram e ferro a las de ferro e fusta a
d’or e d’argent que donaré a la casa de
d’argent que donaré a la casa de mon Déu,
d’or de Ofir e VII M quintars d’argent
d’argent smarat a enblanquir las parets
d’or e d’argent. 5 [*] e aquellas de
d’argent. 5 [*] e aquellas de argent per
d’argent e [*] XVIII M quintars de aram,
d’ell. 29 E las peraules del rey David,
D hòmens a batalla. E Anaria e Refayà e
dabans ab vergas qui éran posades, e dóna
dabans Dinadab. 44 E morí Bele, e regnà en
Dagon. 11 E oyiren los hòmens de
Dan, Josep, Benjamín, Naptalim, Gad e
Dan, aperellats a batalla, foren XXVII M.
Dan, e aportau-me lo nombre, car saberDan, Azariel, fill de Geroam. Aquests
daré en tes mans. 11 E pujaren en
daré los meus bous a fer holocaust e las
Darmatzach per ajudar Adaratey, rey de
darts, sperts a batalla, e trobaren-se
davesa, e la host dels felisteus se cuytà
David que nasqueren en Hebron: lo primer
David e són VIIII, menys de aquells que
David. 32 E los pobles foren Betan e Aÿm e
David féu star sobre [*] la casa de nostro
David, e éran XXII M DC. 3 E los fills de
David e Samuel lo profeta los stablían en
David, fill de Ysay. 11,Tit Capítol XI 1
David: –Vet que nós som tos ossos e ta
David [*] devant nostro Senyor e untarenDavid ab tot Yrrael en Jerusalem, ço és,
David: –No vingues ací. E pres David la
David la devesa de Sion, e féu-hi
David». 6 E dix: –Tot hom qui ferrà lo
David en la devesa, per ço fou apellada
David». 8 E bastí la ciudat de David tot
David tot entorn ço qui era pla, e Joab
David. 9 E, on més anave, crexia en valor,
David, qui se sfortsaven ab ell en son
David a part de munt, com los felisteus se
David fugí en la davesa, e la host dels
David. E David no·n volch beura, e
David no·n volch beura, e santifichà a
David sobre son oÿdor. 26 E los hòmens
David en Sizalech, dementre que era
David Amassat, Abadamat, hòmens d’armes e
David. 17 E axí-los David a carrera e
David a carrera e dix-los si éran
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1Par 12,18
cap dels XXX, e dix: –Amb tu,
1Par 12,18
te ajuda, ton Déu. E rabé-los
1Par 12,19 del trip de Manassès se aplegaren a
1Par 12,22
22 E tots dies venían hòmens a
1Par 12,23 hòmens guarnits [*] qui venguéran a
1Par 12,31 son nom que venguéssan en ajuda de
1Par 12,38 vengueren en Hebron per fer regnar
1Par 12,38
Yrrael havían en cor de fer regnar
1Par 13,1
Capítol XIII 1 E aconcellà’s
1Par 13,2
ab tots los grans senyors, 2 e dix
1Par 13,5
los plagué aquesta cose. 5 E ajustà
1Par 13,6
Senyor de Cariacharim. 6 E pujà
1Par 13,8
Achià, qui menaven la vadella. 8 E
1Par 13,11 morí aquí devant Déu. 11 E fou irat
1Par 13,12
entrò en aquest die present. 12 E
1Par 14,2
per a bastir la casa. 2 E conech
1Par 14,3
sobre lo poble d’Irrael. 3 E pres
1Par 14,8
com haguéran oyit los felisteus que
1Par 14,8
ajustaren-se tots e requeriren
1Par 14,8
e requeriren David a batalla e, com
1Par 14,10
-se en lo pla de Rafaÿm. 10 E
1Par 14,11
E pujaren en Bilfarazim, e anà-hy
1Par 14,12
felisteus lexaren aquí lurs déus e
1Par 14,14
altre vegada en la vall. 14 E
1Par 14,16
la host dels felisteus. 16 E féu
1Par 14,17
entrò a Gatza. 17 E axí la fama de
1Par 15,1
las gents. 15,Tit Capítol XV 1
1Par 15,2
atendà aquí tenda. 2 E adonchs dix
1Par 15,3
per tostemps. 3 E féu ajustar
1Par 15,4
que ell havia aperellat. 4 E ajustà
1Par 15,11 [*] e sos germans éran C XII. 11 E
1Par 15,16
en lurs spatles ab perxes. 16 E dix
1Par 15,25 capellans porters de la archa. 25 E
1Par 15,27
VII toros e VII merdans. 27 E
1Par 15,27
e los cantors atressí [*], sinó
1Par 15,29
Déu fou venguda tro a la ciutat de
1Par 15,29
per la finestra e viu lo rey
1Par 16,1
-la star dins lo tabernacle que
1Par 16,2
pacificables devant Déu. 2 E, com
1Par 16,7
Déu. 7 E aquell mateix die donà
1Par 16,43
tot lo poble, cascú en sa casa, e
1Par 17,1 17,Tit Capítol XVII 1 Dementre que
1Par 17,2
dessots cortines. 2 E dix Natan a
1Par 17,4
profeta dient: 4 –Vé e digues a
1Par 17,15
que Déu dix a Natan, dix Natan a
1Par 17,16
dix Natan a David. 16 E vench
1Par 17,18 los hòmens, Senyor Déu. 18 Què dirà
1Par 17,18 18 Què dirà David? Què anadiràs a
1Par 17,24
és stat d’Irrael”, e la casa de
1Par 18,1
Capítol XVIII 1 Aprés açò ferí
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David, e amb tu, fill de Jassè, pau, pau
David e mès-los al cap de faeltat. 19 E
David com venia ab los felisteus contre
David per ajudar-li entrò que fou ab ten
David en Hebron, per fer tornar lo regna
David per fer-lo regnar. 32 E dels fills
David sobre tot Yrrael. Encara tots
David. 39 E stiguéran aquí per tres dies
David ab los prínceps dels milanars e dels
David a tota la univercitat de Yrrael: –Si
David tot Yrrael, de Sitoch [*] entrò a la
David e tot Yrrael de Baleat a
David e tot Yrrael tots jugaven devant
David, com nostro Senyor havia mort
David temé Déu de aquell die avant, dient:
David que nostro Senyor lo havia endressat
David més mullers en Jerusalem, e engendrà
David era untat rey sobre Yrrael,
David a batalla e, com David ho sabé, axí
David ho sabé, axí a ells a l’encontre. 9
David demanà concell a nostro Senyor,
David [*]. E dix-los: –Sportellat ha
David manà que hom los cremàs. 13 Encara
David demanà concell a nostro Senyor, e
David axí com li havia manat nostro
David per tota la terra, e nostro Senyor
David féu casa a nostro Senyor Déu en la
David que nengú no s’acostàs en l’archa
David tota la univercitat d’Irrael en
David los fills de Aron e los levitans. 5
David apellà Sadoch e Abiatar, sacerdots,
David als prínceps dels levitans que
David e los pròmens d’Irrael e los
David era abrigat ab un mantell de porpre,
David, qui portave delmàtiga blancha. 28 E
David, Nicol, filla de Saül, sguardà per
David saltant e rient, e menyspresà-lo
David li havia atendat, e secrificaren
David hach splagat de secrificar los
David als capellans a cantar per loar
David retornà per beneyr son alberch.
David stave en son alberch, dix a Natan
David: –Fes tot ço que és en ton cor, car
David mon servent: “Diu nostro Senyor: Tu
David. 16 E vench David e stech devant
David e stech devant nostro Senyor, e dix:
David? Què anadiràs a David, ton servent,
David, ton servent, més de honor? Tu,
David, ton servent, sia endressada en lo
David los felisteus e humilià’ls e pres
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1Par 18,2
1Par 18,3
1Par 18,4
1Par 18,4
1Par 18,5
1Par 18,6
1Par 18,6
1Par 18,9
1Par 18,10
1Par 18,11
1Par 18,13
1Par 18,13
1Par 18,17
1Par 19,2
1Par 19,2
1Par 19,2
1Par 19,3
1Par 19,4
1Par 19,5
1Par 19,5
1Par 19,6
1Par 19,8
1Par 19,17
1Par 19,17
1Par 19,18
1Par 19,19
1Par 20,1
1Par 20,2
1Par 20,2
1Par 20,3
1Par 20,7
1Par 20,7
1Par 21,1
1Par 21,2
1Par 21,5
1Par 21,8
1Par 21,10
1Par 21,13
1Par 21,16
1Par 21,16
1Par 21,17
1Par 21,18
1Par 21,19
1Par 21,21
1Par 21,22
1Par 21,23
1Par 21,25
1Par 21,28
1Par 21,30
1Par 22,1

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

[*] donant dons per trahut a
dons per trahut a David. 3 E ferí
lo flum de Eufrates. 4 E tolch-li
M cavallers e XX M paons, e cremà
ajudar Adaratey, rey de Sabaà, e
M hòmens. 6 E fou subjugat Aram a
li trehut. E salvà nostro Senyor a
9 E oyí Tecuni, rey de Amat, que
10 tramès Adoram son fill al rey
d’or e d’argent e d’aram. 11 E
[*] en Edom e fou Edom subjugat a
David. E salvà nostro Senyor Déu a
los retheus [*]. E los fills de
lo qual havia nom Anum [*]. 2 E dix
temps me féu gran gràcia. E tremès
pare, e vengueren los missatgers de
senyor [*]: –E cuydes-te tu que
4 E pres Anum los missatgers de
anaren-se’n e denunciaren-ho a
se’n e denunciaren-ho a David. E
envergonyits los missatgers de
aperellats a batalla. 8 E com
ensemps. 17 E açò fou denunciat a
e passà Jordà, [*] e aperallà’s
18 E fugí Aram per Yrrael. E matà
éran per Yrrael; féran pau ab
fills d’Amon. E asetjà Rabà, e
ferí Rabà e enderrochà-la. 2 E
precioses, e fou sobre lo cap de
fills d’Amon. E puxs tornà-ce’n
Jonatan, fill de Simechà, germà de
[*] de Get, e cayguéran en la mà de
Satenàs stech sobre Yrrael e temptà
David que comptàs lo poble. 2 E dix
comptà tot Yrrael, e vench [*], 5 a
Senyor, e ferí Yrrael. 8 E dix
[*], dient: 10 –Vés e parla a
en aquell qui·m tremet.” 13 E dix
la era de Enau gebuzeu. 16 E alsà
tinent devés Jerusalem. E caygué
de celicis e de sachs [*]. 17 E dix
Senyor dix a Gaddi: –Digues a
la era de Evau gebuzeu. 19 E pujà
[*]. 21 [*] E Evau guardà, e viu
la sua faç envés terra. 22 E dix
sobre lo poble. 23 E dix Evau a
fossen debades. 25 E donà
cultell en ton foure. 28 E com viu
aquell temps en Banià. 30 No pogué
Déu. 22,Tit Capítol XXII 1 E dix
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David. 3 E ferí David Adoròzey, rey de
David Adoròzey, rey de Sabà, a Amat, quant
David CCC carretas e VII M cavallers e XX
David tots los carros, sinó C. 5 E vench
David aucís-li XXII M hòmens. 6 E fou
David e donà-li trehut. E salvà nostro
David en tot loch on anave. 7 E pres las
David havia ferida e consumada tota la
David per demanar pau e que·l saludàs e
David pres aquesta vaxella e santifichàDavid. E salvà nostro Senyor Déu a David
David en tot loch on anà. 14 E regnà sobre
David los primers nats anaven als lats del
David: –Faré amistansa ab Naum, fill de
David missatgers a Anum per aconortar-lo
David en la terra dels fills d’Amon, a
David hich hage enviat [*] per aconortarDavid, e ragué-los lo cap e la meitat de
David. E David tremès als missatgers que
David tremès als missatgers que no li
David. Adonchs Anum, rey d’Amon, tremès,
David ho sabé, tremès-hi Joab ab tota la
David, e ajustà tot Yrrael e passà Jordà,
David contre Aram e combaté’s ab ell. 18
David dels fills d’Aram VII M cavallers e
David e serviren-lo. E puxs no volguéran
David stave en Jerusalem, e Joab ferí Rabà
David pres la corona del cap de lur rey e
David, e trach moltas despullas de la
David [*] en Jerusalem. 4 E aytentost hach
David. Aquests foren nats [*] de Get, e
David e en la de sos servents. 21,Tit
David que comptàs lo poble. 2 E dix David
David a Joab e als primers nats del poble:
David, e donà-li lo nombre del poble. E
David a nostro Senyor Déu: –Fort he
David, e digues a ell açò: “Diu nostro
David a Gaddi: –[*] Molt més am jo caure
David sos ulls e viu l’àngel de Déu stant
David e los vells, vestits de celicis e de
David a nostro Senyor: –Jo som aquell qui
David que dres altar a Déu en la era de
David per la paraula de Gaddi, la qual dix
David la sua faç envés terra. 22 E dix
David a Evau: –Dóne’m lo loch de la era e
David: –Pren-la e fasse’n mon senyor lo
David a Evau [*] DC pessas d’or. 26 E
David que nostro Senyor li havia respòs en
David anar devant ell per requerir Déu,
David: –Açò serà la casa de Déu [*], e açò
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1Par 22,2
de l’holocaust de Yrrael. 2 E manà
1Par 22,3
frontissas. Tot açò féu aperallar
1Par 22,4
e los tirienchs havían aportada a
1Par 22,5
fusta de cedre. 5 E adonchs dix
1Par 22,5
jo lo hy aperellaré. E aperellà
1Par 22,17
e fes, e sia Déu ab tu. 17 E manà
1Par 23,1
de Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E
1Par 23,6
VI M, 5 e porters IIII M, [*] 6 e
1Par 23,25
de Déu de XX anys ensús. 25 Car
1Par 23,27
27 Car segons las paraules de
1Par 24,3
e Aytamar. 3 E aquests depertí
1Par 24,31
fills de Aron, devant lo rey
1Par 25,1
25,Tit Capítol XXV 1 E depertí
1Par 26,26
del santuari que santificaven
1Par 26,31
en l’any XXXX del regne de
1Par 26,32
caps petrons, e féu-los lo rey
1Par 27,18
Judà, Elizeu, fill dels germans de
1Par 27,23
de cade trip de Yrrael. 23 E
1Par 27,24
dels dies com féu comptar lo rey
1Par 27,31
sobre lo nombre dels fets del rey
1Par 27,34
Joab era príncep de la host del rey
1Par 28,1
28,Tit Capítol XXVIII 1 E ajustà
1Par 28,11
sfortsa’t e fes-ho. 11 E donà
1Par 28,19 de part de nostro Senyor Déu. E dix
1Par 28,20
de nostro Senyor Déu.» 20 E dix
1Par 29,1
XXVIIII º 1 Ladonchs dix lo rey
1Par 29,9
a nostro Senyor, e nagex lo rey
1Par 29,10
alegrà de gran goig. 10 E adonchs
1Par 29,20 que he endressat. 20 E adonchs dix
1Par 29,22
e féran regnar [*] Salamó, fill de
1Par 29,23
Senyor per ésser rey en loch de
1Par 29,24
e naguex tots los fills del rey
1Par 29,26
que [*] hach [*] en Yrrael. 26 E
1Par 29,29
d’ell. 29 E las peraules del rey
1Par 2,15
Raday lo quint, 15 Somolo lo sizè,
1Par 21,25 debades. 25 E donà David a Evau [*]
1Par 12,27
de Leví foren [*] 27 [*] III M e
1Par 12,24
portant scut e lansa, foren VI M e
1Par 12,30 dels fills de Efraÿm foren XXII M e
1Par 9,9
segons lurs generacions. Éran
1Par 9,13
caps de la casa de lur pare foren
1Par 9,6
Gesrael e sos germans, e foren
Par Prol,Inc
Comensen los pròlechs
Par Prol,Inc
de sent Gerònim sobre lo libre
Par Prol,Inc Primer pròlech. Asò és lo pròlech
Par Prol,2
vol provar a si matex la centència
Par Prol,3
las scriptures, ell se trau scarn
Par Prol,4
per sengles noms e sengles punts
Par Prol,7 ací recomptades. E moltes qüestions
Par Prol,10 Paralipàmenon és dit remembrament
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David que hom ajustàs tots los palegrins
David, e aperallà molt aram sens nombre e
David molta fusta de cedre. 5 E adonchs
David: –Mon fill Salamó és fedrí [*] e no
David de açò que havia obs son fill gran
David a tots los prínceps de Yrrael que
David era ja vell e sadoll de dies, e féu
David pertí los levites per pertides, ço
David dix: –Reposerà nostro Senyor Déu al
David, lo derrer nombre dels fills de
David, e Sadoch, dels fills de Aletzar, e
David e Sadoch e Aximàlech e los caps
David e los prínceps de la host l’ofissi
David lo rey e los caps petrons dels
David e foren trobats hòmens de host [*]
David batlles sobre lo trip de Rubèn e
David; e del trip de Ysacar, Ambrí, fill
David no féu comptar lo trip de Leví de
David. 25 E sobre los tresors del rey era
David. 32 E [*] era conceller e home
David. 28,Tit Capítol XXVIII 1 E ajustà
David tots los prínceps de la host e los
David a Salamó, son fill, la forma del
David: «Tot açò m’és stat fet a saber ab
David a Salamó, son fill: –Sfortce’t e
David a tota la univercitat qui era devant
David se alegrà de gran goig. 10 E adonchs
David beneyí Déu devant tota la moltitut e
David a tota la congregació: –Beneÿt sia
David. E untaren-lo a nostro Senyor per
David, son pare, ab molta benenansa, e
David [*] a lo rey Salamó. 25 E Déu levà
David, fill de Jassè, regnà sobre tot
David, las primeras e las derreras, són
Daviu [*]. 16 E las germanes foren Sarugà
DC pessas d’or. 26 E bastí aquí altar a
DCC. 28 E Sadoch, que era fadrí vassall de
DCCC guarnits e aperellats a host. 25 E
DCCC vessalls de host, hòmens de fama e de
DCCCC LVI. Tots aquests [*] foren caps de
DCC L vessalls de host e en servey de la
DC LXXXX. 7 E dels fills de Benjamín Salu,
de sent Gerònim sobre lo libre de
de Paralipàmenon. Primer pròlech. Asò és
de sent Gerònim sobre lo Paralipàmenon,
de las scriptures, ell se trau scarn de si
de si matex, car per sengles noms e
de paraules las històries qui són jaquides
de l’Avengeli axí matex se determena e hy
de açò que no podem dir, de las coses
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Par Prol,10
de açò que no podem dir,
1Par Prol,8 hòmens e havían confermade la fe
1Par Prol,13 tu cuydes que sia nostra voluntat e
1Par Prol,20
loen e tenen per bons los treslats
1Par Prol,27 no ten solament [*] los axemplas
1Par Prol,31 en si matex reprès; mas, ço que és
1Par Prol,33 enterpetredors mescla la expozició
1Par Prol,38
Donchs si als altres no covenia
1Par Prol,39 que una vegada havían pres, e aprés
1Par Prol,46
[*] la mia treslació, qui era treta
1Par Prol,49
provat per los jueus e·ncara
1Par Prol,51 ha molt lo libre Del noble linatge
1Par Prol,52
mostrant aquellas coses
1Par Prol,56 amen», e las altres coses semblants
1Par Prol,60
Senyor Déu Jesucrist, faedor
1Par Prol,61
Déu Jesucrist, faedor de l’un e
1Par Prol,73
als contredients, qui ab dents
1Par Prol,79 ab lo actor e ab lo mestre. Menys
1Par Prol,88
per lo vici dels scrivans, qui
1Par Prol,Expl
Ací acaben los pròlechs
1Par 1,5
4 Noè, Sem, Cam, Jàfet. 5 Los fills
1Par 1,6
Tubal e Mose e Tiram. 6 E los fills
1Par 1,7
Edifat e Soarmà. 7 E los fills
1Par 1,8
e los radauras. 8 E los fills
1Par 1,9
egipcians e Pur e Canaan. 9 E los
1Par 1,9
Abdè e Romà e Septachà. E los fills
1Par 1,10 engendrà Nimereob, e aquest comensà
1Par 1,10
comensà de ésser hom fort en terra
1Par 1,12
[*] 12 [*] e los casaluytans, e
1Par 1,17
e samaritans [*]. 17 E los fills
1Par 1,19
foren nats a Éber II fills, lo nom
1Par 1,19
fou pertida la terra; e lo nom
1Par 1,23
Jabach. E tots aquests foren fills
1Par 1,24
fills de Gechan. 24 E los fills
1Par 1,28
engendrà [*] Abraam. 28 E los fills
1Par 1,29
són les generacions: Lo primer nat
1Par 1,29 de Abraam fou Ysmael; lo primer nat
1Par 1,31
e Quèdema. Aquests foren fills
1Par 1,32
que engendrà Caturà, concopina
1Par 1,33 Dedan. 33 [*] Tots aquests isquéran
1Par 1,33
isquéran de Caturà, concopina
1Par 1,34 Abraam engendrà Ysach. E los fills
1Par 1,36
e Johavilan e Corè. 36 E los fills
1Par 1,37
e Temnià e Amalech. 37 E los fills
1Par 1,38
e Sammà e Miran. 38 E los fills
1Par 1,39
e Àsser e Dizan. 39 E los fills
1Par 1,40 que hach nom Ramnà. 40 E los fills
1Par 1,40
e Ebel e Safí e Onan. E los fills
1Par 1,41
foren Ayà e Anà. 41 E los fills
1Par 1,42
e Aytaran e Caran. 42 E los fills
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de las coses lexades, car aquellas coses
de la novella sgleya, justa cose era que
de molts és jutjat, què sia vera cose, o
de Lucià màrtir, e las migenseras
de IIII treslacions demostrant per lo
de major audàcia, en [*] treslació dels
de Teozi, dóna a conèxer, ço és a saber,
de tenir ço que una vegada havían pres, e
de les LXX ceŀles, las quals vulgarment
de la treslació vella e sfortsade, jo haja
de assò qui és per l’apòstol? Sapiau que
de enterpetrar, mostrant aquellas coses de
de l’Avengeli, là on diu [*]: «Veuran
de aquestas ésser trobades en los libres
de l’un e de l’altre Testament, havia
de l’altre Testament, havia dit en lo
de cha morden, en poblich maldient, legint
de açò, membre a mi que doní e liuré a
de l’enteniment ells senyen, clarament e
de sent Gerònim. Inc Comença lo Primer
de Jàfet foren Gómer e Magoy, Naday e
de Gómer foren Seman, Edifat e Soarmà. 7 E
de Genan foren Elizà e Traciza e los
de Cam foren Ehús e los egipcians e Pur e
de Cuns foren Sabaà e Belerià e Abdè e
de Romà foren Sàbaa e Dedan. 10 E Cus
de ésser hom fort en terra de Egipte. 11 E
de Egipte. 11 E d’ell isqueren los
de aquests axiren los felisteus e los
de Sem foren Elam e Assur e Arfassat e
de la un fou Fàlech, e·n aquest temps fou
de son germà fou Gechan. 20 E Gechan
de Gechan. 24 E los fills de Sàlef foren
de Sàlef foren Sem, Arficiat, Sala, 25
de Abraam foren Ysach e Ysmael. 29
de Abraam fou Ysmael; lo primer nat de
de Ysmael hach nom Nabayot, e l’altre
de Ysmael. 32 E los fills que engendrà
de Abraam, fou lo primer Gembran, e Jaes e
de Caturà, concopina de Abraam. 34 E
de Abraam. 34 E Abraam engendrà Ysach. E
de Ysach foren Ysaú [*]. 35 [*] Elifans e
de Elifans foren Teniman e Homar e Fazí e
de Reuel foren Nàhat e Jamre e Sammà e
de Saÿr foren Loscan e Sebal e Sibeon e Am
de Loscan, Heyl e Geheman e Manahà e
de Saban foren Aylam e Nanat e Ebel e Safí
de Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E los fills
de Am e Dian foren Dison [*] e Ambran e
de Ésan foren Balam e Senavan e Jactan. E
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1Par 1,42
1Par 1,43
1Par 1,43
1Par 1,44
1Par 1,45
1Par 1,45
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
1Par 2,6
1Par 2,8
1Par 2,9
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1Par 2,21
1Par 2,22
1Par 2,23
1Par 2,23
1Par 2,23
1Par 2,24
1Par 2,24
1Par 2,25
1Par 2,26
1Par 2,27
1Par 2,28
1Par 2,29
1Par 2,29
1Par 2,30
1Par 2,31
1Par 2,31
1Par 2,32
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e Senavan e Jactan. E los fills
los reys que regnaren en la terra
regnàs rey en Yrrael: Bele, fill
e regnà en son lloc Joab, fill
45 [*] e regnà aprés ell Cusun,
e regnà aprés ell Cusun, de terra
Edat [*], qui ferí Median al camp
Median al camp de Moab; e lo nom
Edat, e regnà en son loch Samblà
Samblà, e regnà en son loch Saül
Saül de Roebetalnaar (qui vol dir
amplària del flum»). 49 E morí Saül
e regnà en son loch Edar; e lo nom
de la sua ciutat era Pahí, e lo nom
de sa muller era Machabel, filla
filla de Matret, qui fou fill
51 E morí Adar, e foren majorals
e Enan. Aquests XI foren majorals
Capítol segon 1 Aquests foren fills
lo nom Yrrael. Aquests foren fills
Gad e Asser. 3 E los fills
Barsua [*]. E féu [*] lo primer nat
nat de Judà mal en l’esguardament
Fares e Zàram. E foren los fills
fills de Judà cinc. 5 E los fills
foren Srom e Mul. 6 E los fills
com peccà en lo vot. 8 E lo fill
de Etan fou Azarià. 9 E los fills
foren Sarugà e Abigal. E los fills
E Abigal infantà Amassà, e lo pare
Guèter ysmaelita. 18 Camel, fill
21 E despuxs vench Srom a la filla
Srom a la filla de Machir, pare
e pres-la per muller. E ell era
hach XXIII ciutats en la terra
-la Gessur e Aram, las viles
totas aquestas foren del fill
foren del fill de Machir, pare
Srom en Calev-Efrata. E la muller
nom Abià, infantà-li Assú, pare
de Tecoha. 25 E foren los fills
hach nom Atharà. Aquesta fou mare
fou mare de Onam. 27 [*] que hach
Jaquim e Quer. 28 E foren los fills
foren Nadab e Abissur. 29 E lo nom
e Abissur. 29 E lo nom de la muller
-li Aban e Molid. 30 E los fills
d’Epahim foren Jasey, e lo fill
fill de Jasey fou Safan, e lo fill
de Safan, Aquilach. 32 E los fills
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de Dison foren Hus e Aram. 43 Aquests són
de Edom abans que regnàs rey en Yrrael:
de Beor, qui havia nom dabans Dinadab. 44
de Sara [*]. 45 [*] e regnà aprés ell
de terra de Tennam. 46 E morí Cusun, e
de Tennam. 46 E morí Cusun, e regnà aprés
de Moab; e lo nom de la sua ciutat era
de la sua ciutat era Avir. 47 E morí Edat,
de Masareta. 48 E morí Samblà, e regnà en
de Roebetalnaar (qui vol dir «de la
«de la amplària del flum»). 49 E morí Saül
de Roebet, e regnà en son loch Bahal-Anan
de la sua ciutat era Pahí, e lo nom de sa
de sa muller era Machabel, filla de
de Matret, qui fou fill de Masaab. 51 E
de Masaab. 51 E morí Adar, e foren
de Edom: Tamnà e Aylà e Geret 52 e
de Edom. 2,Tit Capítol segon 1 Aquests
de Jacob, al qual nostro Senyor mudà lo
de Jacob: Rubèn, Simeon, Leví, Judà,
de Judà foren Her e Onan e Salè. Aquests
de Judà mal en l’esguardament de Déu, e
de Déu, e Déu ocís-lo. 4 E Tamar li
de Judà cinc. 5 E los fills de Fares foren
de Fares foren Srom e Mul. 6 E los fills
de Zàram foren [*]. 7 [*] Achor, aquell
de Etan fou Azarià. 9 E los fills de Srom
de Srom que li infantà Nezaracamel foren
de Sarugà foren Abigay e Joab e Azael [*].
de Amassà fou Guèter ysmaelita. 18 Camel,
de Srom, engendrà d’Asubà, sa muller,
de Machir, pare de Galaad, e pres-la per
de Galaad, e pres-la per muller. E ell
de LX anys, e engendrà Sagub. 22 E Sagub
de Galaad. 23 E prengueren-la Gessur e
de Jahir e Tenat e ses viletas, e foren LX
de Machir, pare de Galaad. 24 E despuxs
de Galaad. 24 E despuxs morí Srom en
de Srom, qui havia nom Abià, infantà-li
de Tecoha. 25 E foren los fills de
de Gerexinel [*], lo primer nat Ram e Bunà
de Onam. 27 [*] que hach de Gerechinel,
de Gerechinel, son primer nat Maas, e
de Onam Samay [*]; foren Nadab e Abissur.
de la muller de Abissur, Abial, e infantà
de Abissur, Abial, e infantà-li Aban e
de Nadab foren Sàled, Epahim. E morí Sàled
de Jasey fou Safan, e lo fill de Safan,
de Safan, Aquilach. 32 E los fills de
de Jadà, germà de Semehi, foren Gèter e
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1Par 3,22
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32 E los fills de Jadà, germà
Gèter sens infans. 33 E los fills
e Samzà. Tots aquests devallaren
engendrà Elizamà. 42 E Calef, germà
son primer nat, e Abipcí e los
nat, e Abipcí e los de Merezà, pare
44 E Sàman engendrà Jàchan, pare
engendrà Semey, 45 e lo fill
e lo fill de Semey fou Mahon, pare
de Betzur. 46 E Essà, concupina
engendrà Gecdan. 47 E los fills
e Assà e Sàhaf. 48 E una concupina
49 lo qual engendrà Sàach, pare
pare de Ysmaach, e Menessanà, pare
e Menessanà, pare de Mabenà e pare
e pare de Gabací. E Achzà fou filla
fou filla de Calech. 50 [*] Fill
Fill de Hur, lo seu primer nat fou
de Efrata e hach nom Subal, pare
[*]. 52 [*] qui veya sobre la mitat
e hach fills; 53 e del linatge
fou ysraelita. 54 E los fills
e Acorrobech e Joab e la meytat
dels scrivans, los habitadors
scrivans, los habitadors de Jabés e
de Jabés e de Tiraniu [*] e
són los cavitans que vengueren
que vengueren de Manquist, pare
terç 1 Aquests són los fills
primer hach nom Amon, lo qual hach
e lo segon Deniel, lo qual hach
Deniel, lo qual hach de Abigal
2 e lo terç fou Absalon, fill
fill de Mechaà, que fou filla
que fou filla de Calmay, rey
Gessur; lo quart fou Adunies, fill
lo quint fou Geroboam, lo qual hach
e Natan e Salamó; aquests IV hach
aquests IV hach de Bersabé, filla
8 [*] e Eludà [*]. 9 Tots són fills
fills de David e són VIIII, menys
VIIII, menys de aquells que hach
Tamar era lur germana. 10 E lo fill
[*] e Jozies fou son fill. 15 E los
quart Celum. 16 [*] 17 E los fills
e Assomà e Nebabies. 19 E los fills
Carrabael e Semehí; e los fills
Riassà e Bàuxer [*]. 21 E los fills
fou [*] Abdies [*]. 22 E lo fill
Sachanias fou Samÿas, e los fills
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de Semehi, foren Gèter e Johenatan. E morí
de Johe foren Pàlet e Samzà. Tots aquests
de Gerechmael. 34 E Seran no hach fills,
de Gerachinel, fou Messà son primer nat, e
de Merezà, pare de Hebron. 43 [*] foren
de Hebron. 43 [*] foren Tora e Capúeha e
de Geracham. E Geracham engendrà Semey, 45
de Semey fou Mahon, pare de Betzur. 46 E
de Betzur. 46 E Essà, concupina de Calech,
de Calech, infantà Aram e Massan e Gagats.
de Gecdan foren Regen e Jochan e Jazà e
de Sàaf, que hach nom Michalí, infantà a
de Ysmaach, e Menessanà, pare de Mabenà e
de Mabenà e pare de Gabací. E Achzà fou
de Gabací. E Achzà fou filla de Calech. 50
de Calech. 50 [*] Fill de Hur, lo seu
de Hur, lo seu primer nat fou de Efrata e
de Efrata e hach nom Subal, pare de
de Cariacianim, 51 [*]. 52 [*] qui veya
de las passades, e hach fills; 53 e del
de Cariaciarim fou lo Jattael e la Putaria
de Samet foren Laem e lo Nafà e Acorrobech
de Malayta, sorrita. 55 E del linatge dels
de Jabés e de Tiraniu [*] e de Sumatiu.
de Tiraniu [*] e de Sumatiu. Aquests són
de Sumatiu. Aquests són los cavitans que
de Manquist, pare de Bechrezep. 3,Tit
de Bechrezep. 3,Tit Capítol terç 1 Aquests
de David que nasqueren en Hebron: lo
de Avinóhan la ismaleÿta, e lo segon
de Abigal de Carmel, 2 e lo terç fou
de Carmel, 2 e lo terç fou Absalon, fill
de Mechaà, que fou filla de Calmay, rey de
de Calmay, rey de Gessur; lo quart fou
de Gessur; lo quart fou Adunies, fill de
de Aguayt, 3 lo quint fou Geroboam, lo
de Abchalà, sa muller [*]. 4 Aquests V li
de Bersabé, filla de Amiel. 6 [*] Elizamà,
de Amiel. 6 [*] Elizamà, 7 Elifàlet e Nova
de David e són VIIII, menys de aquells que
de aquells que hach de las concopines, e
de las concopines, e Tamar era lur
de Salamó fou Roboam, e Abià fou son fill,
de Jozies: son primer nat hach nom Joatan,
de Joatxim foren Assà e Salriem 18 e
de Padies, Carrabael e Semehí; e los fills
de Carrubael foren Massulam e Ananies e
de Anemies foren Peleties, e Ysaÿes fou
de Sachanias fou Samÿas, e los fills de
de Samÿas foren Atús e Gagal e Barzaa e
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1Par 3,23
Saphar, qui foren V. 23 E los fills de Naries foren Joanay, Etzachies e
1Par 3,24
qui foren III. 24 E los fills de Joanay foren Atdaÿas e Eliazip e Pelayà
1Par 4,1
4,Tit Capítol quart 1 E los fills de Judà foren Fares e Sram e Carmí e Hur e
1Par 4,3
saritans. 3 E aquests són los fills de Etam: Gezrael e Ysupnà e Gerbàs, e lo
1Par 4,3 Gezrael e Ysupnà e Gerbàs, e lo nom de la altre germana fou Serponesetmaní. 4
1Par 4,4
fou Serponesetmaní. 4 E [*] lo pare de Gedat, e Éter, pare de Cusí; aquests II
1Par 4,4
[*] lo pare de Gedat, e Éter, pare de Cusí; aquests II foren fills de Hur,
1Par 4,4
de Cusí; aquests II 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 Techà, e
1Par 4,5
e pare de Baslem. 5 E Assur, senyor de Techà, e hach II mullers, Elà [*]. 6 E
1Par 4,6
e Asfí. Aquests foren los fills de Nahatà. 7 E los fills de Elà foren
1Par 4,7
los fills de Nahatà. 7 E los fills de Elà foren Sàlet e Súar e Tenan. 8 E Cos
1Par 4,8
Anup e Assobebà e los linatges de Ariel, fill de Arum. 9 Fou Jabés [*]
1Par 4,8
e los linatges de Ariel, fill de Arum. 9 Fou Jabés [*] dient: –Li
1Par 4,10
nom axí. 10 E cridà Jabés lo Déu de Yrrael: –Si tu, Senyor, me beneeys e
1Par 4,10
la tua mà ab mi, e feràs companya de no destroyr-me, jo faré açò e açò. E
1Par 4,11
que demanà tot. 11 E Calup, germà de Ssuà, qui li engendrà Mahir, qui fou
1Par 4,11
qui li engendrà Mahir, qui fou pare de Scon. 12 E Scon engendrà Berassà e
1Par 4,12
e Faessà e Faynè, qui fou pare de Maàs. Aquests són los linatges de
1Par 4,12
de Maàs. Aquests són los linatges de Tanchà. 13 E los fills de Tanaach foren
1Par 4,13
linatges de Tanchà. 13 E los fills de Tanaach foren Ataniel, Arab, e Sinos, e
1Par 4,14
engendrà Arfaà. E Sarayà fou pare de Joab, senyor de Geyazim, car †Leoedis†
1Par 4,14
E Sarayà fou pare de Joab, senyor de Geyazim, car †Leoedis† éran. 15 E los
1Par 4,15
car †Leoedis† éran. 15 E los fills de Calech, fill de Gerosonà, e Eyram e Elà
1Par 4,15
15 E los fills de Calech, fill de Gerosonà, e Eyram e Elà [*] foren pares
1Par 4,15
e Eyram e Elà [*] foren pares de Canahan. 16 E los fills de Gelae foren
1Par 4,16
pares de Canahan. 16 E los fills de Gelae foren Apas, Sipà e Tirià e
1Par 4,17
e Tirià e Azarael. 17 E los fills de Eforà foren Gèrech e Màrob e Éser e
1Par 4,17
Miruan e Ydeymay e Ysbè, pare de Ystemó. 18 E sa muller la judaycha
1Par 4,18
la judaycha infantà Gèrech, pare de Guedoch, e Èber, pare de Socó, e
1Par 4,18
pare de Guedoch, e Èber, pare de Socó, e Gecortiel, pare de Sonoe. E
1Par 4,18
pare de Socó, e Gecortiel, pare de Sonoe. E aquests són fills de [*]
1Par 4,18
pare de Sonoe. E aquests són fills de [*] farahó, qui pres Marot. 19 E lo
1Par 4,19
qui pres Marot. 19 E lo fill de la muller de Odià, germana de Ènam,
1Par 4,19
Marot. 19 E lo fill de la muller de Odià, germana de Ènam, pare de Cellà
1Par 4,19
fill de la muller de Odià, germana de Ènam, pare de Cellà gerenita, fou
1Par 4,19
de Odià, germana de Ènam, pare de Cellà gerenita, fou Stemeó, lo
1Par 4,20
Stemeó, lo mearcharica. 20 E los de Siminer, Amnon, Ermà e Benanan e Tilon.
1Par 4,20
Ermà e Benanan e Tilon. E los fills de [*] Iscot e Benzalalide. 21 E los fills
1Par 4,21
Iscot e Benzalalide. 21 E los fills de Colà, fill de Judà: Ber, pare de Lechà,
1Par 4,21
21 E los fills de Colà, fill de Judà: Ber, pare de Lechà, e Leedà, pare
1Par 4,21
de Colà, fill de Judà: Ber, pare de Lechà, e Leedà, pare de Masseà, e los
1Par 4,21
Ber, pare de Lechà, e Leedà, pare de Masseà, e los linatges de Bet Abudabús,
1Par 4,21
pare de Masseà, e los linatges de Bet Abudabús, de la casa de Ber. 22 E
1Par 4,21
e los linatges de Bet Abudabús, de la casa de Ber. 22 E Joatchín e los
1Par 4,21
de Bet Abudabús, de la casa de Ber. 22 E Joatchín e los hòmens de
1Par 4,22
de Ber. 22 E Joatchín e los hòmens de Concelà e Joàs, Serap, qui senyorejaven
1Par 4,23
a Moab [*]. 23 E los habitadors de Natahim e de Gaderà habitaven aquí ab
1Par 4,23
23 E los habitadors de Natahim e de Gaderà habitaven aquí ab lo rey quan
1Par 4,24
lo rey quan regnà. 24 E los fills de Simeon foren Nomu e Jamim e Rarip e
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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 4,42
1Par 4,42
1Par 4,42
1Par 4,43
1Par 4,43
1Par 5,1
1Par 5,1
1Par 5,1
1Par 5,2
1Par 5,3
1Par 5,3
1Par 5,4
1Par 5,6
1Par 5,8
1Par 5,8
1Par 5,8
1Par 5,9
1Par 5,9
1Par 5,10
1Par 5,10
1Par 5,10
1Par 5,11
1Par 5,11
1Par 5,13
1Par 5,13
1Par 5,14
1Par 5,14
1Par 5,14
1Par 5,14
1Par 5,14
1Par 5,14
1Par 5,14
1Par 5,14
1Par 5,15
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Saül. 25 E Sabín e [*] Mison. 26 E
no cresqueren tant com los fills
34 E Massobat [*] e Jusà, fill
Amassià, 35 e Joel e Gessur, fill
e Gessur, fill de Josebrà, fill
de Josebrà, fill de Sirayà, fill
e Suel e Benÿas, 37 e Sizà, fill
37 e Sizà, fill de Dissipey, fill
de Dissipey, fill de Leon, fill
fill de Leon, fill de Jadeyà, fill
majorals en linatges e·n las casas
molt. 39 E anaren a la intrade
intrade de Gadob entrò lo sol ixent
qui són scrits per nom, en lo temps
nom, en lo temps de Ezetxies, rey
qui foren trobats [*] entrò al die
E a ells matexs, ço és, als fills
fills de Simeon e anaren en lo munt
E Anaria e Refayà e Huriel, fill
las relíquies qui éran romasas
e habitaren aquí entrò al die
5,Tit Capítol quint 1 Los fills
1 Los fills de Rubèn, primer nat
mas per ço com ensutzà lo lit
era soberch a sos germans e senyor
a Josep. 3Donchs, los fills
los fills de Rubèn, primer nat
e Cerom e Carmí. 4 E los fills
asirienchs, e fou príncep del trip
Joel e Zacharies. 8 E Babel, fill
8 E Babel, fill de Assan, fill
fill de Assan, fill de Zama, fill
a la intrade del desert del flum
lur bestiar los cresqué en la terra
la terra de Galaad. 10 En lo temps
lurs tabernacles sobre la partida
sobre la partida de sol ixent
sol ixent de Galaad. 11 E los fills
de Gad contre ells en la terra
Safar, en Besan. 13 E lurs germans
en Besan. 13 E lurs germans de casa
e Àber. 14 Aquests són los fills
són los fills de Abial e fills
los fills de Abial e fills de Hurí,
e fills de Hurí, de Geroe, fill
de Geroe, fill de Galaad, fill
de Galaad, fill de Michael, fill
de Michael, fill de Gisizay, fill
fill de Gisizay, fill de Gedó, fill
fill de Gedús, 15 germà del fill
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de Masmà foren Amuel e Secur e Seneý. 27 E
de Judà. 28 E habitaren en Berzabe e en
de Amassià, 35 e Joel e Gessur, fill de
de Josebrà, fill de Sirayà, fill de Asiel,
de Sirayà, fill de Asiel, 36 e Obenay e
de Asiel, 36 e Obenay e Joachabà e Soaÿas
de Dissipey, fill de Leon, fill de Jadeyà,
de Leon, fill de Jadeyà, fill de Saÿr, e
de Jadeyà, fill de Saÿr, e Samaÿas. 38
de Saÿr, e Samaÿas. 38 Aquests són qui
de lurs pares e cresqueren molt. 39 E
de Gadob entrò lo sol ixent de la vall per
de la vall per serchar pastura a lurs
de Ezetxies, rey de Judà, e feriren lurs
de Judà, e feriren lurs tabernacles, e los
de vuy, e habitaren aquí en loch d’ells,
de Simeon e anaren en lo munt de Saÿr D
de Saÿr D hòmens a batalla. E Anaria e
de Sezaý, éran lurs caps; 43 e feriren las
de Emach, e habitaren aquí entrò al die de
de vuy. 5,Tit Capítol quint 1 Los fills de
de Rubèn, primer nat de Yrrael, mas per ço
de Yrrael, mas per ço com ensutzà lo lit
de son pare, fou donada la primera
de tots, mas la primogenícia fou anomenada
de Rubèn, primer nat de Yrrael, foren
de Yrrael, foren Enach e Falum e Cerom e
de Joel foren Semayà e Gog e Semeý 5 e
de Rubèn. 7 E sos germans per lur linatge,
de Assan, fill de Zama, fill de Joel,
de Zama, fill de Joel, aquell habitave en
de Joel, aquell habitave en Arroer entrò
de Eufrates, car lo lur bestiar los
de Galaad. 10 En lo temps de Saül feren
de Saül feren batallas ab los agaritans e
de sol ixent de Galaad. 11 E los fills de
de Galaad. 11 E los fills de Gad contre
de Gad contre ells en la terra de Besan
de Besan entrò a la Saltà 12 e Ezà. E era
de casa de lur pare éran VII, ço és,
de lur pare éran VII, ço és, Michael e
de Abial e fills de Hurí, de Geroe, fill
de Hurí, de Geroe, fill de Galaad, fill de
de Geroe, fill de Galaad, fill de Michael,
de Galaad, fill de Michael, fill de
de Michael, fill de Gisizay, fill de Gedó,
de Gisizay, fill de Gedó, fill de Gedús,
de Gedó, fill de Gedús, 15 germà del fill
de Gedús, 15 germà del fill de Abdies,
de Abdies, fill de Gemí, cap dels de la
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1Par 5,15
15 germà del fill de Abdies, fill de Gemí, cap dels de la casa de lurs
1Par 5,15
de Abdies, fill de Gemí, cap dels de la casa de lurs pares, 16 e habitaren
1Par 5,15
fill de Gemí, cap dels de la casa de lurs pares, 16 e habitaren en Galaad e
1Par 5,16
en ses vilas e·n tots los deports de Cedron dessobre lurs axides. 17 Tots s’
1Par 5,17
17 Tots s’epartaren en temps de Joadan, rey de Judà, e en temps de
1Par 5,17
epartaren en temps de Joadan, rey de Judà, e en temps de Geroboam, rey d’
1Par 5,17
de Joadan, rey de Judà, e en temps de Geroboam, rey d’Irrael, 18 ço és a
1Par 5,18
Irrael, 18 ço és a saber, los fills de Rubèn e de Gad e mig trip de Manacès, e
1Par 5,18
ço és a saber, los fills de Rubèn e de Gad e mig trip de Manacès, e aquests
1Par 5,18
fills de Rubèn e de Gad e mig trip de Manacès, e aquests éran hòmens portants
1Par 5,22
e hòmens catius C M, 22 menys de aquells qui éran morts en la batalla,
1Par 5,23
a la captivitat. 23 E lo mig trip de Manassès habità en la terra de Besan
1Par 5,23
trip de Manassès habità en la terra de Besan entrò a Baaltimon e Sanit e lo
1Par 5,23 entrò a Baaltimon e Sanit e lo munt de Hermon, e moltiplicaren molt. 24 E los
1Par 5,24
e moltiplicaren molt. 24 E los caps de las casas e de lurs parentats foren
1Par 5,24
molt. 24 E los caps de las casas e de lurs parentats foren Éfer e Jasser e
1Par 5,24
e Gediel, qui foren [*] hòmens de anomanada, caps de las casas de lurs
1Par 5,24 foren [*] hòmens de anomanada, caps de las casas de lurs pares. 25 E
1Par 5,24
de anomanada, caps de las casas de lurs pares. 25 E fornicaren derrera los
1Par 5,25
25 E fornicaren derrera los déus de lurs pares dels pobles de la terra, los
1Par 5,25
los déus de lurs pares dels pobles de la terra, los quals Déu havia
1Par 5,26
scomoch contre ells l’esperit de Pul, rey de Assur, e l’espirit del rey
1Par 5,26
contre ells l’esperit de Pul, rey de Assur, e l’espirit del rey de Síria, e
1Par 5,26
rey de Assur, e l’espirit del rey de Síria, e aquests cativaren lo trip de
1Par 5,26
Síria, e aquests cativaren lo trip de Rubèn e lo trip de Gad e lo mig trip de
1Par 5,26
lo trip de Rubèn e lo trip de Gad e lo mig trip de Manassès, e
1Par 5,26
e lo trip de Gad e lo mig trip de Manassès, e manaren-los en Elà e en
1Par 5,26
Gosam, e foren catius entrò al die de vuy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills de
1Par 6,1
vuy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills de Leví foren Gerson, Gat e Metarí. 2 E
1Par 6,2
Gerson, Gat e Metarí. 2 E los fills de Gad foren Abram e Ysay e Ebron e
1Par 6,3
e Ebron e Biziel. 3 E los fills de Abram foren Aron e Moysès e Maria, lur
1Par 6,3
e Maria, lur germana. E los fills de Aron foren Nadap e Aliüd e Aletzar e
1Par 6,10
aquell que sacrifichà en lo temple de Salamó en Jerusalem. 11 E Azarias
1Par 6,15
cativà Judà e Jerusalem en mà de Nabugadonesor. 16 E axí foren los fills
1Par 6,16
16 E axí foren los fills de [*]: †Raozadoch†, Cahat e Merarí. 17
1Par 6,17
17 Aquests són los noms dels fills de Gerzon: Lilumí e Semeý. 18 E los fills
1Par 6,18
Lilumí e Semeý. 18 E los fills de Gat, segons dit és, foren Abram e Ysay
1Par 6,19
e Ebron e Biziel. 19 E los fills de Merarí foren Maalia e Musí, e aquests
1Par 6,20
E per lur parentat Liluní fou fill de Gerzon, e Gèyal fou fill d’aquell, e
1Par 6,21
d’aquell. 21 [*] e Samare fill de aquell [*]. 22 [*] e Aminadap [*] e
1Par 6,22
[*] e Aminadap [*] e Assur, fills de aquell, 23 [*] e Abisay, fill de
1Par 6,23
de aquell, 23 [*] e Abisay, fill de aquest, e Asuris, fill †de Corè†, 24 e
1Par 6,23
fill de aquest, e Asuris, fill †de Corè†, 24 e Càhat fill de aquell, e
1Par 6,24
fill †de Corè†, 24 e Càhat fill de aquell, e Uriel fill d’aquell, e Uïas
1Par 6,24
e Uïas fill d’aquell, e Idul fill de aquell. 25 E los fills de Etanà foren
1Par 6,25
Idul fill de aquell. 25 E los fills de Etanà foren Manyssà e Aymet, 26 del
1Par 6,27
e Alcanà. Aquests foren fills un de l’altre. 28 E los fills de Samà: lo
1Par 6,28
un de l’altre. 28 E los fills de Samà: lo primer nat ceu fou Jasén, e
1Par 6,29
fou Jasén, e Eluà. 29 E los fills de Mearí foren Mealí e Libín, son fill, e
1Par 6,29
e Libín, son fill, e Semeý fon fill de aquell, e Usaà, de aquell, 30 [*] e
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1Par 6,29
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
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
1Par 6,40
1Par 6,40
1Par 6,40
1Par 6,41
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 6,44
1Par 6,45
1Par 6,45
1Par 6,46
1Par 6,46
1Par 6,46

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

e Semeý fon fill de aquell, e Usaà,
e Usaà, de aquell, 30 [*] e Alegràs
[*] e Alegràs de aquell, e Ysaÿes
David féu star sobre [*] la casa
nostro Senyor, com posava la archa
[*] entrò que Salamó bestí la casa
aquests: [*] Eman lo cantor, fill
Eman lo cantor, fill de Joel, fill
de Joel, fill de Samuel, 34 fill
de Samuel, 34 fill de Alcanà, fill
de Alcanà, fill de Roratam, fill
fill de Roratam, fill de Diel, fill
fill de Diel, fill de Toa, 35 fill
fill de Toa, 35 fill de Sub, fill
35 fill de Sub, fill de Stenà, fill
fill de Stenà, fill de Mèat, fill
de Mèat, fill de Nasay, 36 fill
de Nasay, 36 fill de Altarà, fill
fill de Altarà, fill de Joel, fill
fill de Joel, fill de Azaries, fill
de Azaries, fill de Sef, 37 fill
fill de Sef, 37 fill de Càat, fill
37 fill de Càat, fill de Cir, fill
fill de Cir, fill de Cib, fill
de Cib, fill de Tora, 38 [*] fill
de Tora, 38 [*] fill de Cahat, fill
fill de Cahat, fill de Leví, fill
part dreta. E aquell Asap fon fill
Asap fon fill de Baraquies, fill
Baraquies, fill de Supnà, 40 fill
de Supnà, 40 fill de Michael, fill
de Michael, fill de Baassagès, fill
fill de Maletchies, 41 fill
Maletchies, 41 fill de Tamay, fill
fill de Tamay, fill de Fare, fill
de Fare, fill de Edies, 42 fill
de Edies, 42 fill de Atan, fill
fill de Atan, fill de Simrà, fill
de Simrà, fill de Semer, 43 fill
de Semer, 43 fill de Jàat, fill
fill de Jàat, fill de Gerson, fill
fill de Leví. 44 E los fills
a la part sinestra. E Atan, fill
E Atan, fill de Guisí, fill
fill de Guisí, fill de Abdí, fill
de Abdí, fill de Mauch, 45 [*] fill
Mauch, 45 [*] fill de Amasies, fill
Amasies, fill de Alchies, 46 fill
de Alchies, 46 fill de Amsí, fill
46 fill de Amsí, fill de Barí, fill
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de aquell, 30 [*] e Alegràs de aquell, e
de aquell, e Ysaÿes de aquell. 31 E
de aquell. 31 E aquests són tots aquells
de nostro Senyor, com posava la archa de
de Déu; 32 e serviren en la tenda del
de nostro Senyor en Jerusalem, e adonchs
de Joel, fill de Samuel, 34 fill de
de Samuel, 34 fill de Alcanà, fill de
de Alcanà, fill de Roratam, fill de Diel,
de Roratam, fill de Diel, fill de Toa, 35
de Diel, fill de Toa, 35 fill de Sub, fill
de Toa, 35 fill de Sub, fill de Stenà,
de Sub, fill de Stenà, fill de Mèat, fill
de Stenà, fill de Mèat, fill de Nasay, 36
de Mèat, fill de Nasay, 36 fill de Altarà,
de Nasay, 36 fill de Altarà, fill de Joel,
de Altarà, fill de Joel, fill de Azaries,
de Joel, fill de Azaries, fill de Sef, 37
de Azaries, fill de Sef, 37 fill de Càat,
de Sef, 37 fill de Càat, fill de Cir, fill
de Càat, fill de Cir, fill de Cib, fill de
de Cir, fill de Cib, fill de Tora, 38 [*]
de Cib, fill de Tora, 38 [*] fill de
de Tora, 38 [*] fill de Cahat, fill de
de Cahat, fill de Leví, fill de Yrrael. 39
de Leví, fill de Yrrael. 39 E son germà
de Yrrael. 39 E son germà Ysay stave sobre
de Baraquies, fill de Supnà, 40 fill de
de Supnà, 40 fill de Michael, fill de
de Michael, fill de Baassagès, fill de
de Baassagès, fill de Maletchies, 41 fill
de Maletchies, 41 fill de Tamay, fill de
de Tamay, fill de Fare, fill de Edies, 42
de Fare, fill de Edies, 42 fill de Atan,
de Edies, 42 fill de Atan, fill de Simrà,
de Atan, fill de Simrà, fill de Semer, 43
de Simrà, fill de Semer, 43 fill de Jàat,
de Semer, 43 fill de Jàat, fill de Gerson,
de Jàat, fill de Gerson, fill de Leví. 44
de Gerson, fill de Leví. 44 E los fills de
de Leví. 44 E los fills de Merarí, lurs
de Merarí, lurs germans, stiguéran a la
de Guisí, fill de Abdí, fill de Mauch, 45
de Abdí, fill de Mauch, 45 [*] fill de
de Mauch, 45 [*] fill de Amasies, fill de
de Amasies, fill de Alchies, 46 fill de
de Alchies, 46 fill de Amsí, fill de Barí,
de Amsí, fill de Barí, fill de Sàmer, 47
de Barí, fill de Sàmer, 47 fill de Meassí,
de Sàmer, 47 fill de Meassí, fill de Muzí,
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1Par 6,47
de Barí, fill de Sàmer, 47 fill
1Par 6,47
de Sàmer, 47 fill de Meassí, fill
1Par 6,47
fill de Meassí, fill de Muzí, fill
1Par 6,47
fill de Muzí, fill de Merarí, fill
1Par 6,48
ordonats al servey del tabernacle
1Par 6,48
al servey del tabernacle de la casa
1Par 6,49
sos fills perfumaven sobre l’altar
1Par 6,49 axí com ho manà Moysès, missatge
1Par 6,50
de Déu. 50 Aquests són los fills
1Par 6,51
e Besua, fill d’aquell; 51 e Nuu,
1Par 6,53
53 e Sadoch, d’aquell; e Chimàs,
1Par 6,54
asetiament per albergar los fills
1Par 6,55
55 Hebron, qui és en la intrade
1Par 6,56
e lurs deports; 56 emperò el camp
1Par 6,56
sos cortills donaren a Calef, fill
1Par 6,57
fill de Sefoniè. 57 E als fills
1Par 6,57
E als fills de Aron donaren ciutat
1Par 6,60
Scomea [*] 58-59 [*]. 60 E del trip
1Par 6,60
Totas lurs ciutats foren XII
1Par 6,61
foren XII de lur linatge. 61 E dels
1Par 6,61
qui foren romasos, del linatge
1Par 6,61
X ciutats en sort [*] del trip
1Par 6,63
XII ciutats. 63 E los fills
1Par 6,63
per lur linatge haguéran del trip
1Par 6,65
[*] 65 E donaren en sort del trip
1Par 6,65
sort del trip de Judà e dels fills
1Par 6,65
e dels fills de Simeon e dels fills
1Par 6,66
66 E la sort del linatge dels fills
1Par 6,66
dels fills de Caat foren del trip
1Par 6,67
Efraÿm 67 e donaren-los ciutats
1Par 6,67
de reculliment: Siquèn, en lo munt
1Par 6,70
ab sos deports. 70 Del mig trip
1Par 6,70
mig trip de Manassès haguéran los
1Par 6,71
e lurs deports [*]. 71 E los fills
1Par 6,71
71 E los fills de Gerson haguéran
1Par 6,71
haguéran de l’altre mig trip
1Par 6,72
Sterot e lurs axides. 72 E del trip
1Par 6,74
e Aveu e lurs axides. 74 E del trip
1Par 6,76
e Raop e lurs axides. 76 E del trip
1Par 6,77
e lurs axides. 77 E los fills
1Par 6,77
fills de Merarí haguéran del trip
1Par 6,78
ultre lo flum Jordà, devés Gericó,
1Par 6,78
Jordà, devés Gericó, de sol ixent
1Par 6,78
ixent de Jordà, hagueren del trip
1Par 6,78
trip de Rubèn, Bassen, al desert
1Par 6,80
Masfat e lurs axides. 80 E del trip
1Par 7,1
7,Tit Capítol VII 1 E los fills
1Par 7,2
Simeron, e són IIII. 2 E los fills
1Par 7,2 Jayzan e Samuel. Aquests foren caps
1Par 7,2
Aquests foren caps de las casas
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de Meassí, fill de Muzí, fill de Merarí,
de Muzí, fill de Merarí, fill de Leví. 48
de Merarí, fill de Leví. 48 E lurs germans
de Leví. 48 E lurs germans levitans éran
de la casa de Déu. 49 E Aron e sos fills
de Déu. 49 E Aron e sos fills perfumaven
de l’holocaust e en l’altar del perfum
de Déu. 50 Aquests són los fills de Aron:
de Aron: Aletzar e son fill Fineès e
de aquell, e Buquí, d’aquell, e Sareàs,
de aquell. 54 E açò que direm fou
de Aron en los lurs térmens, fou Acaat e
de Judà, e lurs deports; 56 emperò el camp
de la ciutat e sos cortills donaren a
de Sefoniè. 57 E als fills de Aron donaren
de Aron donaren ciutat de recolliment en
de recolliment en Hebron, e en Elupnà e
de Benjamín los donaren atrecí Gabaà e
de lur linatge. 61 E dels de Cahat qui
de Cahat qui foren romasos, del linatge de
de aquells hagueren X ciutats en sort [*]
de Manassès; 62 [*] hagueren XII ciutats.
de Merarí, per lur linatge haguéran del
de [*] Zabulon XII ciutats e lurs deports.
de Judà e dels fills de Simeon e dels
de Simeon e dels fills de Benjamín
de Benjamín aquestas ciutats, qui són
de Caat foren del trip de Efraÿm 67 e
de Efraÿm 67 e donaren-los ciutats de
de reculliment: Siquèn, en lo munt de
de Efraÿm ab sos deports [*], 68 [*] 69 e
de Manassès haguéran los de Cahat qui són
de Cahat qui són romasos, Aner e Alam e
de Gerson haguéran de l’altre mig trip de
de l’altre mig trip de Manassès, Gelon,
de Manassès, Gelon, en Abaasan, e Sterot e
de Ysachar hagueren Jeades e Jadebrot, [*]
de Asser haguéran Mezal e Abdon [*], 75 e
de Naptalim hagueren Cades, en Galileya e
de Merarí haguéran del trip de Zabulon
de Zabulon Timono e Tabor e lurs axides.
de sol ixent de Jordà, hagueren del trip
de Jordà, hagueren del trip de Rubèn,
de Rubèn, Bassen, al desert de Jaessa [*],
de Jaessa [*], 79 e Cademar e Masfat e
de Gad hagueren Ramoch, en Galaad, e
de Ysachar foren Tolà e Jonà e Jasip e
de Tolà foren Buzí e Refey e Geriel e
de las casas de lurs pares e aquests
de lurs pares e aquests isquéran de Tolà,
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1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,3
1Par 7,3
1Par 7,4
1Par 7,4
1Par 7,5
1Par 7,5
1Par 7,5
1Par 7,6
1Par 7,7
1Par 7,7
1Par 7,7
1Par 7,7
1Par 7,8
1Par 7,8
1Par 7,9
1Par 7,9
1Par 7,9
1Par 7,10
1Par 7,10
1Par 7,11
1Par 7,11
1Par 7,11
1Par 7,12
1Par 7,13
1Par 7,13
1Par 7,14
1Par 7,14
1Par 7,16
1Par 7,16
1Par 7,16
1Par 7,17
1Par 7,17
1Par 7,17
1Par 7,17
1Par 7,19
1Par 7,20
1Par 7,20
1Par 7,21
1Par 7,21
1Par 7,22
1Par 7,29
1Par 7,29
1Par 7,29
1Par 7,30
1Par 7,31
1Par 7,31
1Par 7,33
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de lurs pares e aquests isquéran
isquéran de Tolà, e éran vessalls
e éran vessalls de host en lo temps
e éran XXII M DC. 3 E los fills
de Huzí foren Gezaraÿas, e los
allí ells éran per lurs generacions
éran per lurs generacions de casa
e molts infants. 5 E los germans
5 E los germans de tot lo linatge
de Ysachar éran hòmens forts
tots los perentats. 6 E los fills
Gediel, e foren III. 7 E los fills
e Orí. E foren V, qui foren caps
foren V, qui foren caps de la casa
la casa de lur pare, hòmens forts
XXII M e XXIIII. 8 E los fills
Anachó e Alamor: tots aquests foren
9 De lur perentesch e lur generació
perentesch e lur generació de caps
e lur generació de caps de casas
[*] foren XXII M CC. 10 E los fills
de Jadiel foren Balaam e los fills
Ysera: 11 tots aquests foren fills
fills de Jadiel, qui éran caps
qui éran caps de tots hòmens
éran hòmens ciutadans, e éran fills
éran fills de Deyar. 13 E los fills
e Gétzare e Salum, qui fou fill
fou fill de Balaat. 14 E los fills
encara li infantà Mahir, pare
fillas. 16 E infantà Macahà, muller
fill e mès-li nom Fares; e lo nom
nom de son germà Sares, e los fills
éran Hulam e Rèquen. 17 E lo fill
Badan. E aquests són los fills
són los fills de Galaad, fill
de Galaad, fill de Mahir, fill
e Amaalà. 19 E foren los fills
e Alaquí e Binan. 20 E los fills
son fill d’aquell, e Tàhat, fill
e Alet. E meteren-los hòmens
E meteren-los hòmens de Gat, nats
Efraÿm, lur pare, ne tench dol molt
[*]. 29 En la partida dels fills
e en aquests habitaren los fills
habitaren los fills de Josep, fill
fill de Yrrael. 30 E los fills
era lur germana. 31 E los fills
Èber e Marcahel, qui fou senyor
e Suà, lur germana. 33 E los fills
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de Tolà, e éran vessalls de host en lo
de host en lo temps de David, e éran XXII
de David, e éran XXII M DC. 3 E los fills
de Huzí foren Gezaraÿas, e los de
de Gezaraÿas foren Michael e Obedià e Joel
de casa de lurs pares hòmens aparellats a
de lurs pares hòmens aparellats a host
de tot lo linatge de Ysachar éran hòmens
de Ysachar éran hòmens forts de guerra, e
de guerra, e éran LXXXVII M entre tots los
de Benjamín foren Bela e Bèquer e Gediel,
de Bela foren Sbon e Hurí e Huyt e Geremon
de la casa de lur pare, hòmens forts de
de lur pare, hòmens forts de guerra, e
de guerra, e foren ab tot lur perentesch
de Bèquer foren Semirà e Joàs e Làzer e
de Bèquer. 9 De lur perentesch e lur
de caps de casas de lur pare [*] foren
de casas de lur pare [*] foren XXII M CC.
de lur pare [*] foren XXII M CC. 10 E los
de Jadiel foren Balaam e los fills de
de Balaam Fegeús e Benjamín e Bud e Canaan
de Jadiel, qui éran caps de tots hòmens de
de tots hòmens de guerra, e foren XVII M
de guerra, e foren XVII M CC axint a host
de Deyar. 13 E los fills de Naptalim foren
de Naptalim foren Gaziel e Guÿm e Gétzare
de Balaat. 14 E los fills de Manacè foren
de Manacè foren Azariel, qui li infantà la
de Galaad. 15 E Mahir pres muller germana
de Mahir, fill e mès-li nom Fares; e lo
de son germà Sares, e los fills de aquell
de aquell éran Hulam e Rèquen. 17 E lo
de Hulam, Badan. E aquests són los fills
de Galaad, fill de Mahir, fill de Manacè.
de Mahir, fill de Manacè. 18 E lur
de Manacè. 18 E lur germana, la
de Zamidà Acaam e Cenízem e Alaquí e
de Efraÿm foren Sutalla e Bàret, son fill
de aquell, e Talade, fill d’aquell, e
de Gat, nats de la terra, car devallaren a
de la terra, car devallaren a pendre lur
de temps, e vengueren sos germans per
de Menassè foren Bezan e ses viletas, [*]
de Josep, fill de Yrrael. 30 E los fills
de Yrrael. 30 E los fills de Asser foren
de Asser foren Jannà e Ysuà e Hizín e
de Barià foren Èber e Marcahel, qui fou
de Birsayt. 32 E Èber engendrà Lafalet e
de Lafalet foren Fessat e Beniamel e Suar;
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1Par 7,34
1Par 7,35
1Par 7,36
1Par 7,38
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1Par 7,40
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1Par 8,6
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e Beniamel e Suar; aquests foren
foren de Lafalet. 34 E los fills
e Reguhà [*] e Aram. 35 E los fills
e Severs e Nival. 36 E los fills
e Jatran e Verà. 38 E los fills
Jafuà e Pispà e Erà. 39 E los fills
Raciès. 40 Tots aquests foren fills
aquests foren fills de Asser, caps
fills de Asser, caps de las casas
e Encan. 6 Aquests són los fills
los fills de Ehud qui foren caps
de Ehud qui foren caps de las casas
Manàat [*]. 8 [*] engendrà al camp
Aquests són fills ceus e caps
13 E Barà e Zómer foren caps
de lurs pares e dels habitadors
Aquests féran fugir los habitadors
16 E Michdol e Yspà foren fills
e Jazalies e Joadab foren fills
25 e Abdayà e Famiel foren fills
Atalaharàs [*] e Sientí foren fills
Gerecham. 28 E aquests foren caps
a Gabaon [*] e la muller del senyor
havia nom Mahachael, 30 e lo nom
e aquests habitaren en Jerusalem
engendrà Michà. 35 E los fills
e Rafà fon fill d’aquell, e Aletzà
e Amon. Tots aquests foren fills
lo terç. 40 E foren los fills
los fills de Ulam hòmens forts
L. Tots aquests isqueren dels fills
dels fills de Benjamín e foren caps
com és scrit en lo libre dels reys
en lo libre dels reys de Yrrael e
3 En Jerusalem habitaren los fills
los fills de Judà e los fills
e los fills de Benjamín e los fills
de Benjamín e los fills de Efraÿm e
cativaren-los tots. 4 E Hoý, fill
tots. 4 E Hoý, fill de Amiüd, fill
de Amiüd, fill de Ambrí, [*] fill
[*] fill de Boní, e dels fills
Boní, e dels fills de Fares, fill
fills de Fares, fill de Judà. 5 E
son primer nat, e sos fills. 6 [*]
e foren DC LXXXX. 7 E dels fills
E dels fills de Benjamín Salu, fill
Salu, fill de Massulan, fill
de Massulan, fill de Addayà, fill
fill de Samià; 8 e Jabamès, fill
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de Lafalet. 34 E los fills de Sómer foren
de Sómer foren Axir e Reguhà [*] e Aram.
de Elen, son germà, foren Safaà e Vinè e
de Safaà foren Sua [*] e Berí e Jambre 37
de Gore foren Jafuà e Pispà e Erà. 39 E
de Ulà foren Arahà e Animiel e Raciès. 40
de Asser, caps de las casas de lurs pares,
de las casas de lurs pares, hòmens triats
de lurs pares, hòmens triats a batalla,
de Ehud qui foren caps de las casas de
de las casas de lurs pares dels
de lurs pares dels habitadors, e foren
de Moab, quant ne trematia Huzim e Araàs,
de lurs pares. 11 E Mansip engendrà Abicub
de lurs pares e dels habitadors de Agulon.
de Agulon. Aquests féran fugir los
de Gad. 14 E Quió e Sar e Genemot 15 e
de Addià. 17 E Sabadies e Malsulam e Ysquí
de [*]. 19-20 [*] 21 [*] Semeús. 22 E
de Sazach. 26 E Sameý e Atzeries e Atalies
de Gerecham. 28 E aquests foren caps de
de lurs pares [*] e habitaren en
de Gabaon havia nom Mahachael, 30 e lo nom
de son primer nat era Abdon, e l’altre
de prop lurs germans ensemps. 33 E Gèter
de Michà foren Meriabal e Mèliech e
de aquell, e Azael fou fill d’aquell. 38
de Azael. 39 E [*] Àssech, son germà: fou
de Ulam hòmens forts de batalla tirant bé
de batalla tirant bé d’arcs e
de Benjamín e foren caps de lurs pares.
de lurs pares. 9,Tit Capítol VIIII º 1 E
de Yrrael e de Judà, e foren cativats en
de Judà, e foren cativats en Babilònia per
de Judà e los fills de Benjamín e los
de Benjamín e los fills de Efraÿm e de
de Efraÿm e de Manassès, e cativaren-los
de Manassès, e cativaren-los tots. 4 E
de Amiüd, fill de Ambrí, [*] fill de Boní,
de Ambrí, [*] fill de Boní, e dels fills
de Boní, e dels fills de Fares, fill de
de Fares, fill de Judà. 5 E de Salochan;
de Judà. 5 E de Salochan; Esayay, son
de Salochan; Esayay, son primer nat, e sos
de Zàram, Gesrael e sos germans, e foren
de Benjamín Salu, fill de Massulan, fill
de Massulan, fill de Addayà, fill de
de Addayà, fill de Samià; 8 e Jabamès,
de Samià; 8 e Jabamès, fill de Gerocam; e
de Gerocam; e Elà, fill de Huzí, fill de
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1Par 9,13
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1Par 9,15
1Par 9,15
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
1Par 9,19
1Par 9,19
1Par 9,19
1Par 9,19
1Par 9,19
1Par 9,20
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fill de Gerocam; e Elà, fill
Gerocam; e Elà, fill de Huzí, fill
fill de Mercrí; e Massulan, fill
e Massulan, fill de Safayà, fill
fill de Safayà, fill de Rauel, fill
LVI. Tots aquests [*] foren caps
aquests [*] foren caps de linatges
foren caps de linatges de la casa
Jorip e Joatxim 11 e Atzeries, fill
e Atzeries, fill de Alchies, fill
de Alchies, fill de Massulam, fill
de Massulam, fill de Sadoch, fill
de Sadoch, fill de Maraioch, fill
Maraioch, fill de Acicub, majoral
fill de Acicub, majoral de la casa
de la casa de Déu. 12 E Adies, fill
12 E Adies, fill de Gerocam, fill
de Gerocam, fill de Fassur, fill
fill de Melchies, e Amasay, fill
e Amasay, fill de Adiel, [*] fill
[*] fill de Massulam, e fou fill
fou fill de Masbenut, qui fou fill
13 E lurs germans qui foren caps
germans qui foren caps de la casa
de lur pare foren DCC L vessalls
DCC L vessalls de host e en servey
de host e en servey de la obra
e en servey de la obra de la casa
E dels levitans fou Samaÿas, fill
fou Samaÿas, fill de Assup, fill
de Assup, fill de Maritam, fill
fill de Maritam, fill de Sbayà,
e Ros e Gagal e Machaninà, fill
e Machaninà, fill de Michà, fill
fill de Michà, fill de Saf, fill
fill de Assap, 16 e Abdies, fill
16 e Abdies, fill de Samaÿas, fill
de Samaÿas, fill de Galal, fill
fill de Gedicun, e Baraquies, fill
e Baraquies, fill de Assaà, fill
fill de Alcanà, qui stava al corral
orient. E aquests éran los porters
porters de las posades dels fills
fills de Leví. 19 E Salum, fill
19 E Salum, fill de Coré, fill
de Coré, fill de Abiassab, fill
fill de Corè, e sos germans
de Corè, e sos germans de la casa
los coraytans éran sobre lo servey
presents† [*]. 20 E Fineès, fill
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de Huzí, fill de Mercrí; e Massulan, fill
de Mercrí; e Massulan, fill de Safayà,
de Safayà, fill de Rauel, fill de Ybanies,
de Rauel, fill de Ybanies, 9 e lurs
de Ybanies, 9 e lurs germans segons lurs
de linatges de la casa de lurs pares. 10 E
de la casa de lurs pares. 10 E dels
de lurs pares. 10 E dels sacerdots Ydaÿas
de Alchies, fill de Massulam, fill de
de Massulam, fill de Sadoch, fill de
de Sadoch, fill de Maraioch, fill de
de Maraioch, fill de Acicub, majoral de la
de Acicub, majoral de la casa de Déu. 12 E
de la casa de Déu. 12 E Adies, fill de
de Déu. 12 E Adies, fill de Gerocam, fill
de Gerocam, fill de Fassur, fill de
de Fassur, fill de Melchies, e Amasay,
de Melchies, e Amasay, fill de Adiel, [*]
de Adiel, [*] fill de Massulam, e fou fill
de Massulam, e fou fill de Masbenut, qui
de Masbenut, qui fou fill de Emar. 13 E
de Emar. 13 E lurs germans qui foren caps
de la casa de lur pare foren DCC L
de lur pare foren DCC L vessalls de host e
de host e en servey de la obra de la casa
de la obra de la casa de Déu. 14 E dels
de la casa de Déu. 14 E dels levitans fou
de Déu. 14 E dels levitans fou Samaÿas,
de Assup, fill de Maritam, fill de Sbayà,
de Maritam, fill de Sbayà, de Merarí, 15 e
de Sbayà, de Merarí, 15 e Baobatar e Ros e
de Merarí, 15 e Baobatar e Ros e Gagal e
de Michà, fill de Saf, fill de Assap, 16 e
de Saf, fill de Assap, 16 e Abdies, fill
de Assap, 16 e Abdies, fill de Samaÿas,
de Samaÿas, fill de Galal, fill de
de Galal, fill de Gedicun, e Baraquies,
de Gedicun, e Baraquies, fill de Assaà,
de Assaà, fill de Alcanà, qui stava al
de Alcanà, qui stava al corral de
de Notafetens. 17 E los porters éran Salum
de las posades dels fills de Leví. 19 E
de Leví. 19 E Salum, fill de Coré, fill de
de Coré, fill de Abiassab, fill de Corè, e
de Abiassab, fill de Corè, e sos germans
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 éran sobre lo
de obra guardant †los presents† [*]. 20 E
de Aletzar, fou senyor sobre ells
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1Par 9,21
era ab ell. 21 E Zaries, fill de Mensalmes, fou porter de la porta del
1Par 9,21
fill de Mensalmes, fou porter de la porta del tabernacle [*]. 22 Tots
1Par 9,23
e [*] lurs infants sobre las portas de la casa de Déu [*] (ço és, Adomies e
1Par 9,23
infants sobre las portas de la casa de Déu [*] (ço és, Adomies e Ananies), 24
1Par 9,25
éran en los corrals per venir a cap de VII dies de un temps en altre per star
1Par 9,25
corrals per venir a cap de VII dies de un temps en altre per star ab aquests,
1Par 9,26
las cambras e sobre los tresors de la casa de Déu, 27 e axien entorn de la
1Par 9,26
e sobre los tresors de la casa de Déu, 27 e axien entorn de la casa de
1Par 9,27
la casa de Déu, 27 e axien entorn de la casa de Déu, car sola a ells era la
1Par 9,27
Déu, 27 e axien entorn de la casa de Déu, car sola a ells era la guarda, e
1Par 9,32
dels crespells. 32 E dels fills de Caath, de generació, éran ordonats per
1Par 9,32
32 E dels fills de Caath, de generació, éran ordonats per aperellar
1Par 9,33
lecenciats per las cambres, car de die e de nit éran sobre ells matexos al
1Par 9,33
per las cambres, car de die e de nit éran sobre ells matexos al servey.
1Par 9,35
35 e en Gabaon. E lo pare de Gabeon era apellat Jahagel, e lo nom de
1Par 9,35
era apellat Jahagel, e lo nom de sa muller Mahacà, 36 e son fill lo
1Par 9,44
e Anahan. Aquests foren fills de Azael. 10,Tit Capítol X 1 E los
1Par 10,1
ab Yrrael, e fugiren los homes de Yrrael per los felisteus e caygueren
1Par 10,1
e caygueren morts en lo munt de Gelboe. 2 E encalsaren los felisteus
1Par 10,2
e Melchisua e Benadab, fills de Saül. 3 E encruscà’s la batalla sobre
1Par 10,7
7 E, com vaeren tots los hòmens de Ysrael que éran en lo pla que mort era
1Par 10,8
[*] qui foren cayguts en lo munt de Gelboe. 9 E [*] tolguéran lo cap a Saül
1Par 10,10 a lur poble. 10 E matéran las armas de Saül en la casa de lur déu, e lo cap
1Par 10,10
las armas de Saül en la casa de lur déu, e lo cap posaren en la casa de
1Par 10,10
déu, e lo cap posaren en la casa de Dagon. 11 E oyiren los hòmens de
1Par 10,11 de Dagon. 11 E oyiren los hòmens de Jabés-Galaad tot ço que havían fet los
1Par 10,12
Saül, 12 levaren-se tots los [*] de la host e anaren allà, e portaren-se
1Par 10,12
allà, e portaren-se’n lo cos de Saül e los cossos de sos fills [*] en
1Par 10,12
-se’n lo cos de Saül e los cossos de sos fills [*] en Jabés, [*] e dejunaren
1Par 10,14
ocís, e girà lo regne a David, fill de Ysay. 11,Tit Capítol XI 1 Ajustaren1Par 11,3
[*] sobre Yrrael, segons la paraule de Déu, per mà de Samuel. 4 E anà David ab
1Par 11,3
segons la paraule de Déu, per mà de Samuel. 4 E anà David ab tot Yrrael en
1Par 11,5 vingues ací. E pres David la devesa de Sion, e féu-hi ciutat, apellada
1Par 11,5
e féu-hi ciutat, apellada «ciutat de David». 6 E dix: –Tot hom qui ferrà lo
1Par 11,6
primerament sia cap e senyor de la host. E pujà primerament Joab, fill
1Par 11,6
host. E pujà primerament Joab, fill de Seruià, e fou fet cap e senyor. 7 E
1Par 11,7
devesa, per ço fou apellada «ciutat de David». 8 E bastí la ciudat de David
1Par 11,8
de David». 8 E bastí la ciudat de David tot entorn ço qui era pla, e Joab
1Par 11,8
pla, e Joab mantench las relíquies de la ciutat de David. 9 E, on més anave,
1Par 11,8
mantench las relíquies de la ciutat de David. 9 E, on més anave, crexia en
1Par 11,11
Yrrael [*]. 11 [*] Jabusam, fill de Achinoní, aquest era cap dels
1Par 11,12
12 E aprés ell era Aletzar, fill de son oncle lo Orayta; aquest era dels
1Par 11,13
13 Ell era ab David a part de munt, com los felisteus se ajustaren
1Par 11,14
14 [*] e salvà nostro Senyor de gran salvació Yrrael. 15 E devallaren
1Par 11,15
III dels XXX en lo camp [*] de Adulam, e la host dels felisteus era
1Par 11,15
felisteus era atendade en lo pla de Rafaÿm, 16 e David fugí en la davesa, e
1Par 11,18 felisteus e aportaren aygüe del pou de la porta de Betlem, e aportaren-la a
1Par 11,18 aportaren aygüe del pou de la porta de Betlem, e aportaren-la a David. E
1Par 11,19
aquesta cose, que jo bega la sanch de aquests hòmens, car jo beuria la lur
1Par 11,19
beuria la lur ànima, car en perill de lur ànima la han portada. E no la volch
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1Par 11,20
los III vessalls. 20 Abisay, germà
1Par 11,22
no poch venir. 22 E Benayà, fill
1Par 11,22
de Joyadà, home valent d’armes e
1Par 11,22
valent d’armes e de grans fets,
1Par 11,22
ferí los II primers prínceps
1Par 11,23
[*]. 23 E matà lo egipcià, home
1Par 11,23
lo egipcià, home de gran masura
1Par 11,23
mà del qual era la lansa en forma
1Par 11,23
era la lansa en forma de plagador
1Par 11,23 lansa en forma de plagador de taler
1Par 11,24
lo [*]. 24 Tot açò féu Benayà, fill
1Par 11,26
d’armes éran: Azael, germà
1Par 11,26
germà de Joab, e Elcanà, fill
1Par 11,26
Joab, e Elcanà, fill de son oncle,
1Par 11,28
e [*] lo falonita, 28 e Iran, fill
1Par 11,31
notofarita, [*] 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 rebita e Smanot lo bacurem e Aliabà
1Par 11,33
Aliabà de Solabanta. 33 E los fills
1Par 11,33 de Gem lo solamita. E Jonatan, fill
1Par 11,35
lo arrarita 34 [*] 35 Elifà, fill
1Par 11,37
lo folonita, 37 [*] e Naharay, fill
1Par 11,38
fill de Sbay. 38 E Joel, germà
1Par 11,38
germà de Netà, e Amibear, fill
1Par 11,39
e Nafrayà, lo baró portador
1Par 11,39
lo baró portador de las armes
1Par 11,39
portador de las armes de Johà, fill
1Par 11,41
41 e Urries lo eteu, e Saabat, fill
1Par 11,42
fill de Aquilat; 42 e Adunmà, fill
1Par 11,42
de Suzà, lo robonita, cap del trip
1Par 11,43 sobre ell los XXX, 43 e Aman, fill
1Par 11,44
Uizies lo stareu, e Samazioel, fill
1Par 11,45
Otan lo arorita, 45 e Jadiel, fill
1Par 11,45
fill de Simbrí, e Josà, germà
1Par 11,46
e Josà, germà de Rissí, 46 e Aliel,
1Par 11,46 de Manim, e Saribay e Josabà, fills
1Par 12,1
que era detengut [*] Saül, fill
1Par 12,2
sagetes ab arch. Éran dels germans
1Par 12,2
arch. Éran dels germans de Saül, e
1Par 12,3
d’ells era Atchiàtzar e Joàs, fill
1Par 12,3
Atchiàtzar e Joàs, fill de Samayà
1Par 12,3
de Gabaà, e Jaziel e Sàlati, fill
1Par 12,4 Brachà e Geadà e Natot. 4 E Samaÿas
1Par 12,4
e Jaezel e Joanan e Jozafat
1Par 12,6
e Gezies e Sariel e Jòzer e Sabuzan
1Par 12,7
Curaytas, 7 e Joelà e Sabadià, fill
1Par 12,7
e Joelà e Sabadià, fill de Gerochà
1Par 12,8
de Gerochà de Gador. 8 Del trip
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de Joab, era cap dels altres XXX, car ell
de Joyadà, home valent d’armes e de grans
de grans fets, de Cabseel, ferí los II
de Cabseel, ferí los II primers prínceps
de Moab, e devallà [*]. 23 E matà lo
de gran masura de V colzes d’alt, en la
de V colzes d’alt, en la mà del qual era
de plagador de taler de taxidor. E devallà
de taler de taxidor. E devallà ell ab una
de taxidor. E devallà ell ab una verga e
de Joyadà; e ell era [*] dels III
de Joab, e Elcanà, fill de son oncle, de
de son oncle, de Belom, 27 e Zamot
de Belom, 27 e Zamot arrorita e [*] lo
de Iques rozaytà e Alízer antoricha, 29
de Ribay, de Gabeà, dels fills de
de Gabeà, dels fills de Benjamín, e
de Benjamín, e Benayà. 32 [*] dels
de Gacís, e Ayel rebita e Smanot lo
de Solabanta. 33 E los fills de Gem lo
de Gem lo solamita. E Jonatan, fill de
de Sagí, lo arrarita 34 [*] 35 Elifà, fill
de Ul, 36 Afer lo macharita e Achia lo
de Sbay. 38 E Joel, germà de Netà, e
de Netà, e Amibear, fill de Guerrí, 39 e
de Guerrí, 39 e Sàlet lo amonita, e
de las armes de Johà, fill de Sayà, 40 e
de Johà, fill de Sayà, 40 e Iroyà lo gef
de Sayà, 40 e Iroyà lo gef [*] 41 e Urries
de Aquilat; 42 e Adunmà, fill de Suzà, lo
de Suzà, lo robonita, cap del trip de
de Rubèn, sobre ell los XXX, 43 e Aman,
de Mahacà, e Josafat lo mutaneu 44 e
de Otan lo arorita, 45 e Jadiel, fill de
de Simbrí, e Josà, germà de Rissí, 46 e
de Rissí, 46 e Aliel, de Manim, e Saribay
de Manim, e Saribay e Josabà, fills de
de Alnàal, e Finà moabita e Lial e Obet e
de Sis; ells éran dels vessalls valedors
de Saül, e de Benjamín. 3 E lo cap d’ells
de Benjamín. 3 E lo cap d’ells era
de Samayà de Gabaà, e Jaziel e Sàlati,
de Gabaà, e Jaziel e Sàlati, fill de
de Smanat; e Brachà e Geadà e Natot. 4 E
de Gabaon, que era dels XXX vessalls, e
de Gaderà, 5 Eluzai e Geremot e Belay e
de Curaytas, 7 e Joelà e Sabadià, fill de
de Gerochà de Gador. 8 Del trip de Gad se
de Gador. 8 Del trip de Gad se apertaven
de Gad se apertaven ab David Amassat,
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1Par 12,8
1Par 12,8
1Par 12,14
1Par 12,14
1Par 12,14
1Par 12,14
1Par 12,14
1Par 12,15
1Par 12,16
1Par 12,17
1Par 12,17
1Par 12,18
1Par 12,18
1Par 12,19
1Par 12,19
1Par 12,20
1Par 12,20
1Par 12,22
1Par 12,23
1Par 12,23
1Par 12,24
1Par 12,25
1Par 12,25
1Par 12,26
1Par 12,28
1Par 12,28
1Par 12,29
1Par 12,29
1Par 12,29
1Par 12,30
1Par 12,30
1Par 12,30
1Par 12,30
1Par 12,30
1Par 12,31
1Par 12,31
1Par 12,32
1Par 12,32
1Par 12,33
1Par 12,33
1Par 12,33
1Par 12,34
1Par 12,35
1Par 12,36
1Par 12,37
1Par 12,37
1Par 12,37
1Par 12,37
1Par 12,37
1Par 12,37
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Abadamat, hòmens d’armes e
ab lansa e scut, qui havían fas
è. 14 Tots aquests són dels fills
són dels fills de Gad, capdals
fills de Gad, capdals de host. E
E de aquests lo pus poch era senyor
pus poch era senyor de C e lo major
Jordà en lo primer mes e era ple
a ponent. 16 E vengueren dels fills
per ajudar-li, ne si éran ab ell
rahó vosaltres siau venguts, lo Déu
dix: –Amb tu, David, e amb tu, fill
rabé-los David e mès-los al cap
de faeltat. 19 E aquells del trip
los nostros caps vendrà en gràcia
se gitaren devant ell hòmens
Ciltay, caps dels milanars del trip
que fou ab ten gran host com host
en Hebron, per fer tornar lo regna
de Saül a ell, segons la peraula
la peraula de Déu. 24 Dels fills
aperellats a host. 25 E dels fills
25 E dels fills de Simeon vessalls
foren VII M [*]. 26 E dels fills
28 E Sadoch, que era fadrí vassall
fadrí vassall de host ab la casa
era príncep, II M. 29 E dels fills
E dels fills de Benjamín, germans
més, sinó que guardaven la casa
la casa de Saül. 30 E dels fills
foren XXII M e DCCC vessalls
M e DCCC vessalls de host, hòmens
vessalls de host, hòmens de fama e
de host, hòmens de fama e de casa
casa de lur pare. 31 E del mig trip
per son nom que venguéssan en ajuda
fer-lo regnar. 32 E dels fills
ço que faria Yrrael, e foren
e ab ells tots lurs germans. 33 E
batalla foren L M. Aquests no éran
L M. Aquests no éran de II cors ne
ne de II caras. 34 E dels fills
foren XXXVII M. 35 E dels fills
foren XXVII M. 36 E dels fills
foren XXXX M. 37 E d’aquells
M. 37 E d’aquells de part Jordà,
aquells de part Jordà, de Rubèn e
de Rubèn e de Gad e del mig trip
mig trip de Manassès, portant armes
Manassès, portant armes de host e
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de host, aperallats ab lansa e scut, qui
de leó e éran laugers com a cabirols sobre
de Gad, capdals de host. E de aquests lo
de host. E de aquests lo pus poch era
de aquests lo pus poch era senyor de C e
de C e lo major de mil. 15 Tots passaren
de mil. 15 Tots passaren Jordà en lo
de totas parts, e féran fugir los
de Banjamín e Judà entrò al Mefar, a
de un cor ensemps, o si éran venguts per
de vostre pare ho veja e us sprou. 18 L’
de Jassè, pau, pau sia ab tu e pau sia ab
de faeltat. 19 E aquells del trip de
de Manassès se aplegaren a David com venia
de son senyor Saül. 20 E, com hach [*] a
de Macessè, ço és, Adamà e Jassebat [*] e
de Manassès. 21 E ajudaren [*] a la host.
de Déu. 23 E aquests són los nombres dels
de Saül a ell, segons la peraula de Déu.
de Déu. 24 Dels fills de Judà, portant
de Judà, portant scut e lansa, foren VI M
de Simeon vessalls de batalla foren VII M
de batalla foren VII M [*]. 26 E dels
de Leví foren [*] 27 [*] III M e DCC. 28 E
de host ab la casa de son pare, qui era
de son pare, qui era príncep, II M. 29 E
de Benjamín, germans de Saül, foren III M
de Saül, foren III M hòmens, i encara
de Saül. 30 E dels fills de Efraÿm foren
de Efraÿm foren XXII M e DCCC vessalls de
de host, hòmens de fama e de casa de lur
de fama e de casa de lur pare. 31 E del
de casa de lur pare. 31 E del mig trip de
de lur pare. 31 E del mig trip de Manassès
de Manassès foren XVIII M, qui fóran
de David per fer-lo regnar. 32 E dels
de Ysacar, sabents ciència, per ço que
de lur trip caps dels CC, e ab ells tots
de Zabulont axint [*] armats a batalla
de II cors ne de II caras. 34 E dels fills
de II caras. 34 E dels fills de Neptalim
de Neptalim [*] portant lansa e scut foren
de Dan, aperellats a batalla, foren XXVII
de Asser axint a host, hòmens aperellats a
de part Jordà, de Rubèn e de Gad e del mig
de Rubèn e de Gad e del mig trip de
de Gad e del mig trip de Manassès, portant
de Manassès, portant armes de host e de
de host e de batalla, hòmens bons C XX M.
de batalla, hòmens bons C XX M. 38 Tots
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1Par 12,38
1Par 12,38
1Par 12,38
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,3
1Par 13,3
1Par 13,5
1Par 13,5
1Par 13,5
1Par 13,5
1Par 13,6
1Par 13,6
1Par 13,6
1Par 13,7
1Par 13,7
1Par 13,7
1Par 13,10
1Par 13,12
1Par 13,12
1Par 13,13
1Par 13,14
1Par 14,1
1Par 14,1
1Par 14,9
1Par 14,15
1Par 14,16
1Par 14,17
1Par 15,1
1Par 15,2
1Par 15,3
1Par 15,4
1Par 15,5
1Par 15,6
1Par 15,7
1Par 15,8
1Par 15,12
1Par 15,12
1Par 15,14
1Par 15,15
1Par 15,15
1Par 15,17
1Par 15,23
1Par 15,24
1Par 15,24
1Par 15,25
1Par 15,25
1Par 15,27
1Par 15,28
1Par 15,29
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Tots aquests éran hòmens d’armes e
tots aquells qui éran romasos
romasos de Yrrael havían en cor
2 e dix David a tota la univercitat
qui són romasos per tota la terra
ab nós, 3 retornarem l’archa
no la havem raquesta en lo temps
cose. 5 E ajustà David tot Yrrael,
de Sitoch [*] entrò a la intrade
de Emach, per fer venir l’archa
fer venir l’archa de nostro Senyor
6 E pujà David e tot Yrrael
en Judea, per levar aquí l’archa
aquí l’archa de Déu [*] en lo nom
Senyor [*]. 7 E carregaren l’archa
de Déu sobre una vadella novella
una vadella novella de la casa
e moch-se. 10 Per ço vench la ira
die present. 12 E David temé Déu
dient: «Com recolliré jo l’archa
ciutat, e féu-la posar en la casa
e beneyí nostro Senyor Déu la casa
Capítol XIIII 1 E tramès Huram, rey
Assur, sos missatgers [*] e fusta
e atendaren-se en lo pla
Bataÿm. 15 E, com oyràs la veu
host dels felisteus e perseguí-la
entrò a Gatza. 17 E axí la fama
sua ciutat, e bestí loch a l’archa
que nengú no s’acostàs en l’archa
en Jerusalem per fer pujar l’archa
4 E ajustà David los fills
Aron e los levitans. 5 Dels fills
germans éran C XXV. 6 E dels fills
germans éran CC XXV. 7 E los fills
germans éran C XXX. 8 E dels fills
e vostros germans, e pujau l’archa
pujau l’archa de nostro Senyor Déu
per ço que pujassen l’archa
e aportaren los levitans l’archa
manà Moysès, segons lo manament
E feren star los levitans Emà, fill
era. 23 E Barachies e Canà, porters
ab trompes devant l’archa
e Jayà éran capellans porters
alegrament per fer pujar l’archa
fer pujar l’archa de la covinensa
E David era abrigat ab un mantell
muntave l’archa del testament
òrguens [*]. 29 E com l’archa [*]
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de guerra e hòmens bé aperellats e ab cor
de Yrrael havían en cor de fer regnar
de fer regnar David. 39 E stiguéran aquí
de Yrrael: –Si a nostro Senyor plau e a
de Yrrael, e ab ells sían tots los
de Déu a nós, car no la havem raquesta en
de Saül. 4 E dix tota la universitat: –Fam
de Sitoch [*] entrò a la intrade de Emach,
de Emach, per fer venir l’archa de nostro
de nostro Senyor de Cariacharim. 6 E pujà
de Cariacharim. 6 E pujà David e tot
de Baleat a Cariacharim, qui és en Judea,
de Déu [*] en lo nom de nostro Senyor [*].
de nostro Senyor [*]. 7 E carregaren l’
de Déu sobre una vadella novella de la
de la casa de Benadab, on era Assahà e
de Benadab, on era Assahà e Achià, qui
de Déu contre Assahà [*], per ço que mès
de aquell die avant, dient: «Com recolliré
de Déu en casa mia?» 13 E per ço no la
de Obetedom [*] 14 [*] per III mesos, e
de Obetedom e tot ço que havia. 14,Tit
de Assur, sos missatgers [*] e fusta de
de cedre e mestres [*] per a bastir la
de Rafaÿm. 10 E David demanà concell a
de la tempesta que jo los trematré al camp
de Gabeon entrò a Gatza. 17 E axí la fama
de David per tota la terra, e nostro
de Déu, e atendà aquí tenda. 2 E adonchs
de Déu, sinó los levitans, car a ells
de Déu en lo loch que ell havia aperellat.
de Aron e los levitans. 5 Dels fills de
de Cahat, e Uriel era lur príncep, e sos
de Merarí era prebost Asayà, e sos germans
de Gerzon era lur príncep Joel, e sos
de Elifan [*] 9 [*] era lur príncep Eliel
de nostro Senyor Déu de Yrrael allà on jo
de Yrrael allà on jo he aperellat lo loch,
de nostro Senyor Déu d’Irrael, 15 e
de Déu, axí com manà Moysès, segons lo
de Déu, en lurs spatles ab perxes. 16 E
de Joel [*] 18 e sos germans [*] e
de la archa. 24 E Abanies e Josofat e
de Déu, e Obetedom e Jayà éran capellans
de la archa. 25 E David e los pròmens d’
de la covinensa de Déu [*]. 26 [*] e
de Déu [*]. 26 [*] e secrificaren VII
de porpre, e tots los levins, qui
de Déu ab jubilació, faent-ho oyir ab
de Déu fou venguda tro a la ciutat de
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1Par 15,29
de Déu fou venguda tro a la ciutat
1Par 15,29
a la ciutat de David, Nicol, filla
1Par 16,1
Capítol XVI 1 E portaren l’archa
1Par 16,2
Déu. 2 E, com David hach splagat
1Par 16,3
poble [*] 3 e pertí a tot Yrrael,
1Par 16,3
l’hom entrò a la fembra, una pessa
1Par 16,3
una pessa de pa a cascú e un tros
1Par 16,3
e un tros de carn e una ampolla
1Par 16,4 per remembrar [*] nostro Senyor Déu
1Par 16,5
e Joel lo quint [*] ab sturments
1Par 16,6
contínuament devant la covinensa
1Par 16,7
per loar nostro Senyor per mà
1Par 16,7
nostro Senyor per mà de Assap e
1Par 16,10
ses maravellas. 10 E loau lo nom
1Par 16,12
las suas maravellas e los juýs
1Par 16,13 los juýs de la sua bocha. 13 Sament
1Par 16,13
de Abraam, sos servents, fills
1Par 16,17 en costuma, en Yrrael en testament
1Par 16,18
18 dient: “A tu donaré la terra
1Par 16,18 tu donaré la terra de Canahan, part
1Par 16,19 vostra haretat.” 19 Que abans érau
1Par 16,20
que paríeu palegrins, 20 anant
1Par 16,23
Senyor tota la terra, recomptau
1Par 16,26
terrible sobre tots los déus 26
1Par 16,28
glòria a nostro Senyor, linatge
1Par 16,29 ceus palaus, adorau Déu en lo palau
1Par 16,33
cantaran los arbres [*] per la fas
1Par 16,35
35 E digau: “Salva-nos Déu
1Par 16,35
e ajusta-nos e stors-nos
1Par 16,35
-nos de las gents, per loar lo nom
1Par 16,36 laor. 36 Beneyiu nostro Senyor Déu
1Par 16,37
aquí avant l’archa del testament
1Par 16,37
e a sos germans per servir aquella
1Par 16,38
son ésser. 38 E Obetedom [*], fill
1Par 16,39
ordonats, devant lo tabernacle
1Par 16,39
de Déu en l’altar que era
1Par 16,40
a nostro Senyor sobre l’altar
1Par 16,40
[*], axí com és scrit en la lig
1Par 16,42
a cantar a Déu. E los fills
1Par 17,1
–Vet que jo sech en casa cuberta
1Par 17,1
casa cuberta de cedres e l’archa
1Par 17,3
3 E en aquella nit fou la paraula
1Par 17,5
die ensà que jo fiu pujar Yrrael
1Par 17,5
que jo fiu pujar Yrrael de terra
1Par 17,5
de terra de Egipte entrò al die
1Par 17,5
Egipte entrò al die de vuy; çó stat
1Par 17,6
que·ls digués que·m féssan casa
1Par 17,7
que sias senyor del meu poble
1Par 17,11
la tua sament aprés tu, qui serà
1Par 17,13
mi fills, e la mia mà no·s levarà
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de David, Nicol, filla de Saül, sguardà
de Saül, sguardà per la finestra e viu lo
de Déu e féran-la star dins lo
de secrificar los holocausts e los
de l’hom entrò a la fembra, una pessa de
de pa a cascú e 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 Yrrael. 5 E Assap era lur cap, e
de tabals e d’òrguens, e Assap ab sembes.
de nostro Senyor Déu. 7 E aquell mateix
de Assap e de sos servents aquests salms
de sos servents aquests salms dient: 8
de la sua santedat, e alegrau-vos e
de la sua bocha. 13 Sament de Abraam, sos
de Abraam, sos servents, fills de Jacob,
de Jacob, sos alets. 14 Ell és nostro
de tostemps, 18 dient: “A tu donaré la
de Canahan, part de la vostra haretat.” 19
de la vostra haretat.” 19 Que abans érau
de poch nombre e ten pochs que paríeu
de una gent en altre [*]. 21 E Déu a negun
de die en die la sua salvació. 24 Anunciau
de las gents, car són ýdoles, e nostro
de pobles, donau a Déu glòria e honor, 29
de la sua santedat. 30 Sia comoguda devant
de nostro Senyor, car és vengut per jutjar
de la nostra salvació e ajusta-nos e
de las gents, per loar lo nom de la tua
de la tua santedat e per loar a tu en la
de Yrrael del setgle [*] empertostemps.”»
de nostro Senyor, e lexà aquella a Assap e
de die en die, segons son ésser. 38 E
de Judicum, [*] era sobre los porters. [*]
de Déu en l’altar que era de Gabeon, 40
de Gabeon, 40 per secrificar holocaust a
de l’holocaust contínuament [*], axí com
de Déu, la qual manà a Yrrael. 41 [*] Eman
de Gedif éran stablits al portal. 43 E
de cedres e l’archa de Déu stà dessots
de Déu stà dessots cortines. 2 E dix Natan
de Déu a Natan profeta dient: 4 –Vé e
de terra de Egipte entrò al die de vuy; çó
de Egipte entrò al die de vuy; çó stat de
de vuy; çó stat de tenda en tenda e en
de tenda en tenda e en tabernacle. 6
de cedres ni que me’n bastissen.” 7 E per
de Irrael. 8 [*] 9 E resinglar-l’he e
de tos fills, e endressaré lur regne. 12
de ssobre ells, axí com la he levada en
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1Par 17,17
1Par 17,17
1Par 17,18
1Par 17,21
1Par 17,21
1Par 17,22
1Par 17,22
1Par 17,24
1Par 17,25
1Par 17,25
1Par 17,25
1Par 17,27
1Par 18,1
1Par 18,3
1Par 18,3
1Par 18,5
1Par 18,7
1Par 18,8
1Par 18,9
1Par 18,9
1Par 18,9
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,11
1Par 18,12
1Par 18,12
1Par 18,15
1Par 18,15
1Par 18,16
1Par 18,17
1Par 18,17
1Par 19,2
1Par 19,2
1Par 19,2
1Par 19,2
1Par 19,3
1Par 19,4
1Par 19,4
1Par 19,6
1Par 19,6
1Par 19,6
1Par 19,7
1Par 19,7
1Par 19,9
1Par 19,10
1Par 19,15
1Par 19,15
1Par 19,16
1Par 19,16
1Par 19,18

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

has parlat sobre la casa
parlat sobre la casa de ton servent
anadiràs a David, ton servent, més
21 E qui és aytal com lo teu poble
devant lo teu poble que has remut
poble que has remut de Egipte. 22 E
E de aquí avant prenguist lo poble
Déu és stat d’Irrael”, e la casa
Déu meu, has revelat a la orella
revelat a la orella de ton servent
açò, Senyor, ha après ton servent
tu ést e has volguda beneyr la casa
’ls e pres Gatza e las suas viletas
David. 3 E ferí David Adoròzey, rey
metre’s en lo flum Jordà e lo flum
Darmatzach per ajudar Adaratey, rey
d’or que havían los servents
8 E pres Macahat e Machur, ciutats
molt aram [*]. 9 E oyí Tecuni, rey
ferida e consumada tota la host
tota la host de Adoràzer, rey
ab l’or e l’argent que aportà
que aportà de totas las gents
Edom e Moab [*] e dels felisteus e
e de Amalech. 12 E Isay, fill
de Seruià, ferí Edom en la vall
a tot son poble. 15 E Joab, fill
sobre tota la host. E Josafat, fill
fill d’Ehitub, e Aximàlech, fill
era notari. 17 E Benaÿas, fill
sobre los retheus [*]. E los fills
–Faré amistansa ab Naum, fill
a Anum per aconortar-lo
Anum per aconortar-lo de la mort
pare, e vengueren los missatgers
hage enviat [*] per aconortar-te
terra. 4 E pres Anum los missatgers
e ragué-los lo cap e la meitat
vendreu. 6 E veeren los fills
havían envergonyits los missatgers
e Macà, e encara que soldejassen
XXXII M carretas e lo rey
E los fills d’Amon se ajustaren
-se a batalla a la porta
li era devant i derrera, e alegí
era fugit, fugiren aytembé per mà
e Joab se’n tornà a la ciutat
ultre Jordà, e a Sofach, príncep
e a Sofach, príncep de la host
e fou-hi mort Sofach, príncep
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de ton servent de luny e has-ma fet
de luny e has-ma fet sperador sobre tots
de honor? Tu, Senyor Déu meu, conexs ton
de Yrrael? No ha nenguna gent en la terra
de Egipte. 22 E de aquí avant prenguist lo
de aquí avant prenguist lo poble de Yrrael
de Yrrael per ésser ton poble
de David, ton servent, sia endressada en
de ton servent de bastir-li casa, per
de bastir-li casa, per açò, Senyor, ha
de pregar devant tu. 26 E are, Senyor, tu
de ton servent, que sia tostemps devant
de la mà dels felisteus. 2 E ferí Moab, e
de Sabà, a Amat, quant anave per metre’s
de Eufrates. 4 E tolch-li David CCC
de Sabaà, e David aucís-li XXII M
de Adoròzer [*]. 8 E pres Macahat e
de Adoràzer, on havia molt aram [*]. 9 E
de Amat, que David havia ferida e
de Adoràzer, rey de Sabaà; 10 tramès
de Sabaà; 10 tramès Adoram son fill al rey
de totas las gents de Edom e Moab [*] e
de Edom e Moab [*] e dels felisteus e de
de Amalech. 12 E Isay, fill de Seruià,
de Seruià, ferí Edom en la vall de la Sal,
de la Sal, e abaté XVIII M hòmens. 13 [*]
de Seruià, era sobre tota la host. E
de Eliüd, era salmanador. 16 E Sadoch,
de Abiatar, éran capellans. E Senessarè
de Joyadà, era sobre los retheus [*]. E
de David los primers nats anaven als lats
de Naàs, car son pare en son temps me féu
de la mort de son pare, e vengueren los
de son pare, e vengueren los missatgers de
de David en la terra dels fills d’Amon, a
de ton pare? Sàpies que no hy són venguts
de David, e ragué-los lo cap e la meitat
de la barba entrò al mantó [*], e tremèsde Amon que havían envergonyits los
de David. Adonchs Anum, rey d’Amon,
de Sabbaà carretas e cavallers. 7 E
de Machà e son poble. E vengueren e
de lurs ciutats e stiguéran aperellats a
de la ciutat. E los reys soldejats éran
de tots los jóvens d’Irrael aperellats a
de Abisay [*] e vengueren a la ciutat, e
de Jerusalem. 16 E veeren açò los fills d’
de la host de Adoròzer, e aquests se
de Adoròzer, e aquests se ajustaren
de la host. 19 E veeren los servents de

83

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 19,19
la host. 19 E veeren los servents
1Par 19,19
no volguéran ajudar [*] als fills
1Par 20,1 de Amon. 20,Tit Capítol XX 1 Aprés
1Par 20,1
a host, Joab ajustà tot lo poder
1Par 20,2
2 E David pres la corona del cap
1Par 20,2
precioses, e fou sobre lo cap
1Par 20,2
de David, e trach moltas despullas
1Par 20,3
ferro, e·n Magerot. E axí ho féu
1Par 20,4
ab los felisteus e ferí Sabatay
1Par 20,5
e aquí ferí Alchanam, fill
1Par 20,5
fill de Jaÿr, a Lamí, germà
1Par 20,5
sua lansa era axí com un plegador
1Par 20,6
batalla en Get, e aquí havia un hom
1Par 20,7
7 [*] e aucís-lo Jonatan, fill
1Par 20,7
lo Jonatan, fill de Simechà, germà
1Par 20,7
de David. Aquests foren nats [*]
1Par 20,7
[*] de Get, e cayguéran en la mà
1Par 20,7 cayguéran en la mà de David e en la
1Par 21,2
del poble: –[*] comptau Yrrael,
1Par 21,3
O, senyor rey, tots som servents
1Par 21,7
7 E fou açò mal en l’esguardament
1Par 21,8
aquesta cose. Pas are la fellonia
1Par 21,10
que prengues qualcose tu vullas
1Par 21,12
11 [*] 12 –[*] “[*] o III anys
1Par 21,12
enamichs a glay o III dies lo glay
1Par 21,12 glay de nostro Senyor per morteldat
1Par 21,12
de la terra per l’àngel percucient
1Par 21,12 àngel percucient de Déu en lo terma
1Par 21,13
Molt més am jo caure en las mans
1Par 21,14
morteldat en Yrrael e cayguéran
1Par 21,15
nostro Senyor [*]. [*] E l’àngel
1Par 21,15
de nostro Senyor stech en la era
1Par 21,16
alsà David sos ulls e viu l’àngel
1Par 21,16 E caygué David e los vells, vestits
1Par 21,16
e los vells, vestits de celicis e
1Par 21,17
sia la tua mà sobre mi e la casa
1Par 21,18
poble per morteldat. 18 E l’àngel
1Par 21,18
que dres altar a Déu en la era
1Par 21,19
19 E pujà David per la paraula
1Par 21,19
de Gaddi, la qual dix per nom
1Par 21,22 dix David a Evau: –Dóne’m lo loch
1Par 21,26
qui devallà del cel sobre lo altar
1Par 21,28
Senyor li havia respòs en la era
1Par 21,29
aquí, 29 car lo tabernacle
1Par 21,30
Déu, car era torbat per lo cultell
1Par 21,30
torbat per lo cultell de l’àngel
1Par 22,1
1 E dix David: –Açò serà la casa
1Par 22,1
casa de Déu [*], e açò sia l’altar
1Par 22,1
e açò sia l’altar de l’holocaust
1Par 22,2
que hom ajustàs tots los palegrins
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de Adoràzer que consumats éran per Yrrael;
de Amon. 20,Tit Capítol XX 1 Aprés de
de assò, com l’any fou passat, en lo
de la host e anà a destrovir tota la terra
de lur rey e trobà que pesave un quintar
de David, e trach moltas despullas de la
de la ciutat. 3 E menà-sse’n lo poble
de totas las altres ciutats dels fills d’
de Husay a Sipay, dels fills dels gegants,
de Jaÿr, a Lamí, germà de Goliès lo geteu,
de Goliès lo geteu, del qual la sua lansa
de taler. 6 E aprés hach més batalla en
de ultre masura qui havia VI dits en
de Simechà, germà de David. Aquests foren
de David. Aquests foren nats [*] de Get, e
de Get, e cayguéran en la mà de David e en
de David e en la de sos servents. 21,Tit
de sos servents. 21,Tit Capítol XXI 1 E
de Berzabe entrò a Dan, e aportau-me lo
de Déu, per què requers tu, mon senyor,
de nostro Senyor, e ferí Yrrael. 8 E dix
de ton servent, car molt he follejat. 9 E
de aquestas III coses [*].” 11 [*] 12
de fam o III mesos que·t perseguéscan tos
de nostro Senyor per morteldat de la terra
de la terra per l’àngel percucient de Déu
de Déu en lo terma de Yrrael. Ara, donchs,
de Yrrael. Ara, donchs, digues què
de Déu, car moltas són las suas
de Yrrael LXX M hòmens. 15 E tramès Déu l’
de nostro Senyor stech en la era de Enau
de Enau gebuzeu. 16 E alsà David sos ulls
de Déu stant entre la terra e lo cel, son
de celicis e de sachs [*]. 17 E dix David
de sachs [*]. 17 E dix David a nostro
de mon pare, e no en aquest poble per
de nostro Senyor dix a Gaddi: –Digues a
de Evau gebuzeu. 19 E pujà David per la
de Gaddi, la qual dix per nom de Déu. 20 E
de Déu. 20 E giràs Evau e viu l’àngel, e
de la era e bastiré altar a nostro Senyor,
de l’holocaust. 27 E dix nostro Senyor a
de Evau gebuzeu, secrificà aquí, 29 car lo
de nostro Senyor, que Moysès havia fet en
de l’àngel de nostro Senyor Déu. 22,Tit
de nostro Senyor Déu. 22,Tit Capítol XXII
de Déu [*], e açò sia l’altar de l’
de l’holocaust de Yrrael. 2 E manà David
de Yrrael. 2 E manà David que hom ajustàs
de la terra de Yrrael, que fossen
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1Par 22,2
tots los palegrins de la terra de Yrrael, que fossen pichapedrés, que
1Par 22,2
la pedre del tall a bestir la casa de Déu. 3 E ferros per fer molts claus per
1Par 22,3
ferros per fer molts claus per obs de las portas del portals e de las
1Par 22,3
per obs de las portas del portals e de las frontissas. Tot açò féu aperallar
1Par 22,4
sens nombre e sens pes, 4 e fusts de cedre sens nombre, car los sidomenchs e
1Par 22,4 havían aportada a David molta fusta de cedre. 5 E adonchs dix David: –Mon fill
1Par 22,5
e no sap entendre en bestir la casa de Déu en nom i en l’ordre de Déu en
1Par 22,5
la casa de Déu en nom i en l’ordre de Déu en totas les terres, per la qual
1Par 22,5
lo hy aperellaré. E aperellà David de açò que havia obs son fill gran
1Par 22,6
e manà-li que bastís la casa de Déu. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre mi la
1Par 22,8
–[*] 8 E fou sobre mi la paraule de Déu, dient “Molta sanch has scampada
1Par 22,9
9 Tu hauràs un fill que 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 enamichs entorn d’ell, e
1Par 22,12
sobre Yrrael e que guarts la lig de nostro Senyor Déu teu. 13 E donchs
1Par 22,15
tu són molts mestres sabent obrar de fusta e pichapedrés e hòmens savis en
1Par 22,16
16 d’or e d’argent e d’aram e de ferro sens nombre. Leva e fes, e sia
1Par 22,17 17 E manà David a tots los prínceps de Yrrael que ajudassen a Salamó [*],
1Par 22,18
és ab vosaltres, reposau-vos de tots vostros enamichs tot entorn, e
1Par 22,18 donerà en vostra mà los habitadors de la terra devant nostro Senyor e devant
1Par 22,19
e levau e bestiu lo santuari de nostro Senyor Déu, per ço que fessau
1Par 22,19
per ço que fessau venir l’archa de la amistansa de Déu e la vaxella del
1Par 22,19
venir l’archa de la amistansa de Déu e la vaxella del santuari de Déu en
1Par 22,19
de Déu e la vaxella del santuari de Déu en la casa qui serà bestida en lo
1Par 22,19
la casa qui serà bestida en lo nom de Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E David era
1Par 23,1
1 E David era ja vell e sadoll de dies, e féu regnar son fill Salamó
1Par 23,3
levites. 3 E foren [*] los levites de XXX anys en amunt [*] per nombre XXXVII
1Par 23,4 aquests XXIIII M ordonats al servey de Déu, e [*] jutges hi havia VI M, 5 e
1Par 23,7
e Càhat e Merrarí. 7 E los fills de Gerson: Laadar e Semeý. 8 E los fills
1Par 23,8
Laadar e Semeý. 8 E los fills de Laadar havían per cap Joel, e Secan e
1Par 23,9
tots aquests éran caps petrons de Ladan. 10 E los fills de Semeý foren
1Par 23,10
petrons de Ladan. 10 E los fills de Semeý foren Jóad e Jizà e Gedús e
1Par 23,10
e Barià; aquests IIII foren fills de Semeý. 11 Jóad fou lo primer, Sizà lo
1Par 23,11
gayre infants e foren casa peyroal de una part. 12 E los fills de Cahat foren
1Par 23,12
peyroal de una part. 12 E los fills de Cahat foren IIII: Abram e Isaý e Ebrot
1Par 23,13
e Ebrot e Uziel. 13 E los fills de Abram foren Aron e Moysès. [*] per
1Par 23,14
Senyor [*]. 14 E Moysès, l’hom de Déu, e sos fills foren aperellats en lo
1Par 23,14
fills foren aperellats 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 Elízer. 16 E los
1Par 23,16
Gerson e Elízer. 16 E los fills de Gerson foren Assaaebuel, e fou cap
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 Jasabat: Solomich, qui fou cap petró.
1Par 23,19
qui fou cap petró. 19 E los fills de Ebron: Geries, que fou cap petró, e
1Par 23,20
e Jaaman, lo quart. 20 E los fills de Jusiel: Michà, e fou cap petró, e
1Par 23,21
e Jazies, lo segon. 21 E los fills de Merarí: Maalí e Muzí. E los fills de
1Par 23,21
Merarí: Maalí e Muzí. E los fills de Maalí, Aletzar e Sis. 22 E Aletzar [*]
1Par 23,22
[*] filles, e prenguéran los fills de Sis [*]. 23 E los fills de Muzí foren
1Par 23,23
fills de Sis [*]. 23 E los fills de Muzí foren [*] Meab e Àder e Gerencot.
1Par 23,24
Gerencot. 24 Aquests són los fills de Leví segons la casa de lurs pares, caps
1Par 23,24
los fills de Leví segons la casa de lurs pares, caps petrons de lurs
1Par 23,24
la casa de lurs pares, caps petrons de lurs nombres per nombres de noms, faent
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1Par 23,24 petrons de lurs nombres per nombres 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 Car
1Par 23,24
faent la obra del servey de la casa de Déu de XX anys ensús. 25 Car David dix:
1Par 23,24
obra del servey de la casa de Déu de XX anys ensús. 25 Car David dix:
1Par 23,27 servey. 27 Car segons las paraules de David, lo derrer nombre dels fills de
1Par 23,27
David, lo derrer nombre dels fills de Leví: home de XX anys ensús. 28 Lur
1Par 23,27
nombre dels fills de Leví: home de XX anys ensús. 28 Lur stament era per
1Par 23,28
Lur stament era per mà dels fills de Aron, e serviren la casa de Déu sobre
1Par 23,28
fills de Aron, e serviren la casa de Déu sobre las claustres [*] e sobre lo
1Par 23,28 claustres [*] e sobre lo mundament de tota la segrestia en la obra de la casa
1Par 23,28
de tota la segrestia en la obra de la casa de Déu; 29 e del pa de l’
1Par 23,28
la segrestia en la obra de la casa de Déu; 29 e del pa de l’aperellament, de
1Par 23,29 obra de la casa de Déu; 29 e del pa de l’aperellament, de la cèmola del
1Par 23,29
29 e del pa de l’aperellament, de la cèmola del vespre al secrifici, e
1Par 23,29
primes alizas, e dels crespells, de tota masura e de tot canagement, 30 de
1Par 23,29
e dels crespells, de tota masura e de tot canagement, 30 de star cade matí e
1Par 23,30 tota masura e de tot canagement, 30 de star cade matí e cade vespre a loar e
1Par 23,30 cade vespre a loar e beneyr lo nom de Déu, 31 en tots los holocausts, dels
1Par 23,31 dissaptes, en los caps dels mesos e de las solempnitats, per nombre axí com
1Par 23,32
d’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 Los fills
1Par 24,1
24,Tit Capítol XXIIII 1 Los fills de Aron éran atressí depertits. E los
1Par 24,1
éran atressí depertits. E los fills de Aron éran Nadab e Aliüd e Aletzar e
1Par 24,2
e Aliüd devant lur pare, menys de infants; adonchs foren ordonats en
1Par 24,3
depertí David, e Sadoch, dels fills de Aletzar, e Achimàlech, dels fills de
1Par 24,3
Aletzar, e Achimàlech, dels fills de Aytamar; lur nombre fou en lo servey. 4
1Par 24,4
4 Mas foren trobats dels fills de Aletzar molts més que dels fills de
1Par 24,4
de Aletzar molts més que dels fills de Aytamar dels hòmens caps petrons, e
1Par 24,4
e pertiren-los dels fills de Aletzar, e foren caps petrons de las
1Par 24,4
de Aletzar, e foren caps petrons de las casas de lurs pares, e foren XVI. E
1Par 24,4
e foren caps petrons de las casas de lurs pares, e foren XVI. E dels fills
1Par 24,4
pares, e foren XVI. E dels fills de Aytamar no foren sinó VIII. 5 E
1Par 24,5
per ço car éran prínceps [*] de Déu dels fills de Aletzar e dels fills
1Par 24,5
éran prínceps [*] de Déu dels fills de Aletzar e dels fills de Aytamar. 6 E
1Par 24,5
dels fills de Aletzar e dels fills de Aytamar. 6 E scriví-los Samaÿas, fill
1Par 24,6
6 E scriví-los Samaÿas, fill de Natanael, escrivà del trip de Leví,
1Par 24,6
fill de Natanael, escrivà del trip de Leví, devant lo rey e devant los
1Par 24,6
prínceps e devant Sadoch, [*] fill de Abiatar, per ésser caps petrons.
1Par 24,6
petrons. Aquests prenían una part de assò qui pertanyia a Aletzar e altre de
1Par 24,6
qui pertanyia a Aletzar e altre de açò qui pertanyia a Aytamar e aquestas
1Par 24,19
a Azies. 19 Açò és lo nombre de lur ofici per venir en la casa de Déu,
1Par 24,19
de lur ofici per venir en la casa de Déu, axí com era costuma en poder de
1Par 24,19 Déu, axí com era costuma en poder de Aron, lur pare, axí com havia manat
1Par 24,19 com havia manat nostro Senyor Déu de Yrrael. 20 E los fills de Leví, los
1Par 24,20
Déu de Yrrael. 20 E los fills de Leví, los romasos: dels fills de
1Par 24,20
de Leví, los romasos: dels fills de Ambran, Zubael, e los fills de Zubael,
1Par 24,20
de Ambran, Zubael, e los fills de Zubael, Jaadies. 21 E Arabies e [*]:
1Par 24,22
22 E Hizaar, Salomir; e los fills de Salomir, Jóar e Abaron. 23 E los fills
1Par 24,23
Jóar e Abaron. 23 E los fills de Abaron, Jories, lo primer nat, e
1Par 24,24
e Uziel, lo quint. 24 E lo fill de Uziel, Michà, e lo fill de Michà,
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1Par 24,24
lo fill de Uziel, Michà, e lo fill
1Par 24,25 fill de Michà, Samir, 25 e lo germà
1Par 24,25
germà de Michà, Jazies, e lo fill
1Par 24,26
de Jazies, Zacaries. 26 E los fills
1Par 24,26
de Merarí, Maalí e Muzí, e lo fill
1Par 24,27
de Muzí, Jaassies. 27 E foren fills
1Par 24,28
Sóam e Sator e Ebrí. 28 Los fills
1Par 24,30
[*] fou Joaramael. 30 E los fills
1Par 24,31
sorts contre lurs germans, fills
1Par 25,1
1 E depertí David e los prínceps
1Par 25,1
e los prínceps de la host l’ofissi
1Par 25,1
l’ofissi de [*] Assap e Aman e
1Par 25,1 e ab veus. Lur nombre, dels hòmens
1Par 25,2
segons lur ofici: 2 E los fills
1Par 25,3
per mà del rey. 3 E los fills
1Par 25,3
e Mataties, que éran [*] per mà
1Par 25,3 ab òrguens per loar e beneyr lo nom
1Par 25,4
beneyr lo nom de Déu. 4 E los fills
1Par 25,5
Massot. 5 Tots aquests foren fills
1Par 25,5
Aman, profeta del rey ab paraules
1Par 25,6
e III filles. 6 Tots aquests per mà
1Par 25,6 Getidum e Aman, a cantar en la casa
1Par 25,6
ab tabals e ab òrguens en lo servey
1Par 25,6
ab òrguens en lo servey de la casa
1Par 25,7 nombre ab lurs germans que sabéssan
1Par 25,9
E axí la primera sort a Josep, fill
1Par 26,1
dels coraytans Masalonies, fill
1Par 26,1
fill de Coré, dels fills
1Par 26,2
dels fills de Assap. 2 E los fills
1Par 26,4
sizè, e Anay lo setè. 4 E los fills
1Par 26,6
nasquéran fills que fóran senyors
1Par 26,6
fills que fóran senyors de la casa
1Par 26,6
lur pare, per ço que éran vessalls
1Par 26,7
de host. 7 E foren los fills
1Par 26,8
foren hòmens d’host ab poder
1Par 26,9
servir, e éran LXII. 9 E los fills
1Par 26,10
d’host, éran XVIII. 10 [*] e
1Par 26,10
10 [*] e de la casa dels fills
1Par 26,12
dels caps dels hòmens e dómeas
1Par 26,12
lurs germans per servir en la casa
1Par 26,13 en lo poch com en lo gran per casas
1Par 26,14
a sol ixent a Ysaÿes [*] fou fill
1Par 26,26
e dels milanars, e·ls prínceps
1Par 26,27
e·ls prínceps de la host, 27
1Par 26,27
de la host, 27 de les batalles e
1Par 26,27
santificaven per sfortsar la casa
1Par 26,28
Samuel profeta e Saül, fill
1Par 26,28
e Saül, fill de Cis, e Abner, fill
1Par 26,28
e Abner, fill de Ner, e Joab, fill
1Par 26,28
ço qui era santificat era en la mà
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de Michà, Samir, 25 e lo germà de Michà,
de Michà, Jazies, e lo fill de Jazies,
de Jazies, Zacaries. 26 E los fills de
de Merarí, Maalí e Muzí, e lo fill de
de Muzí, Jaassies. 27 E foren fills de [*]
de [*] Sóam e Sator e Ebrí. 28 Los fills
de Maalí fou Aletzar, que no hach fill. 29
de Muzí foren Maalí e Éder e Geremot.
de Aron, devant lo rey David e Sadoch e
de la host l’ofissi de [*] Assap e Aman e
de [*] Assap e Aman e de Getidum, qui
de Getidum, qui profetitzaven ab òrguens e
de la obre segons lur ofici: 2 E los fills
de Assap foren Satur e Josep e Natenies e
de Getidum foren Gadalies e Serí e Jahies
de lur pare Getidum, que profetitzave ab
de Déu. 4 E los fills de Aman foren
de Aman foren Baquies e Mataties e Uziel e
de Aman, profeta del rey ab paraules de
de Déu per axalsar noblesa. E donà Déu a
de lurs pares, qui éran Assap e Getidum e
de Déu ab sembes e ab tabals e ab òrguens
de la casa de Déu dessobre la del rey. 7 E
de Déu dessobre la del rey. 7 E fou lur
de cant per cantar a nostro Senyor Déu d’
de Assap; e la segona sort a Gadalàs ab
de Coré, dels fills de Assap. 2 E los
de Assap. 2 E los fills de Masalonies fou
de Masalonies fou Azacaries son primer
de Obetdeedom: fou Samaÿas son primer nat,
de la casa de lur pare, per ço que éran
de lur pare, per ço que éran vessalls de
de host. 7 E foren los fills de Azamaÿas
de Azamaÿas Atem e Rafael e Obetel e
de servir, e éran LXII. 9 E los fills de
de Mazalamies ab lurs germans, hòmens d’
de la casa dels fills de Merarí, fou
de Merarí, fou Sambrí lur cap, per ço car
de prop lurs germans per servir en la casa
de Déu. 13 E gitaren sorts axí en lo poch
de lurs pares a scrivir en cade portal. 14
de aquest [*]. 15-16 [*] 17-23 [*] 24 [*]
de la host, 27 de les batalles e de las
de les batalles e de las despulles, que
de las despulles, que santificaven per
de Déu. 28 E tot ço que santificava Samuel
de Cis, e Abner, fill de Ner, e Joab, fill
de Ner, e Joab, fill de Seruià, tot ço qui
de Seruià, tot ço qui era santificat era
de Solomit e de sos germans. 29 E de
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1Par 26,28
era en la mà de Solomit e de sos germans. 29 E de Isbar, e de Nanies
1Par 26,29 de Solomit e de sos germans. 29 E de Isbar, e de Nanies e de sos fills, a la
1Par 26,29
e de sos germans. 29 E de Isbar, e de Nanies e de sos fills, a la obre defora
1Par 26,29
29 E de Isbar, e de Nanies e de sos fills, a la obre defora sobre
1Par 26,30 30 [*] Sabies e sos germans, hòmens de host, e éran M DCC sobre la [*] de
1Par 26,30 de host, e éran M DCC sobre la [*] de Yrrael ultre Jordà, devés ponent, ab
1Par 26,30
devés ponent, ab tota la obra de nostro [*] e al servey del rey. 31 E de
1Par 26,31
[*] e al servey del rey. 31 E de Hebron era cap Geries, qui era del
1Par 26,31
era cap Geries, qui era del linatge de Hebron per ses generacions peyroals; e
1Par 26,31 demanats en l’any XXXX del regne de David e foren trobats hòmens de host
1Par 26,31
de David e foren trobats hòmens de host [*] 32 [*] II M DCC caps petrons,
1Par 26,32
lo rey David batlles sobre lo trip de Rubèn e sobre lo trip de Gat e la mitat
1Par 26,32
lo trip de Rubèn e sobre lo trip de Gat e la mitat del trip de Manassès, en
1Par 26,32
lo trip de Gat e la mitat del trip de Manassès, en totas coses de nostro
1Par 26,32
trip de Manassès, en totas coses de nostro Senyor Déu e·n la casa del rey.
1Par 27,1
oficis, los quals intraven e axían de mes en mes en tots los mesos de l’any,
1Par 27,1
de mes en mes en tots los mesos de l’any, e cascuna partida era de XXIIII
1Par 27,1
de l’any, e cascuna partida era de XXIIII M. 2 E la primera part del mes
1Par 27,2
la primera part del mes primer era de Beà, fill de Sabdiel; en la sua part
1Par 27,2
del mes primer era de Beà, fill de Sabdiel; en la sua part havia XXIIII M
1Par 27,3
XXIIII M hòmens. 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 de la host del mes
1Par 27,3
qui era cap de tots los prínceps de la host del mes primer. 4 E sobre la
1Par 27,5
XXIIII M hòmens. 5 E lo príncep de la host del terç mes era Benaÿas, fill
1Par 27,5
host del terç mes era Benaÿas, fill de Joadà, lo [*] prevera, e en sa companya
1Par 27,7 part del mes quart fou Azael, germà de Joab, e Sabadies, son fill, aprés ell,
1Par 27,9
sizèn mes fou príncep Hirà, fill de Siquís, lo recorrà, e en sa companya
1Par 27,10
Eles, lo palonite, dels fills de Efraÿm, e en sa companya havia XXIIII M
1Par 27,11
Siberay Cusarim, del linatge de Sara, e éran XXIIII M hòmens. 12 E en
1Par 27,12
príncep Abàssar amonita, del trip de Benjamín, e en sa companya éran XXIIII
1Par 27,13
del deèn mes fou príncep Mearí de Natafat, del linatge de Gera, e [*]
1Par 27,13
Mearí de Natafat, del linatge de Gera, e [*] éran XXIIII M hòmens. 14 E
1Par 27,14 del XI èn mes fou príncep Beraxès de Biaot, dels fills de Efraÿm, e [*] éran
1Par 27,14
Beraxès de Biaot, dels fills de Efraÿm, e [*] éran XXIIII M hòmens. 15
1Par 27,15 del XII èn mes fou príncep Helday de Natorfat, fill de Natiel, e en sa
1Par 27,15
príncep Helday de Natorfat, fill de Natiel, e en sa companya éran XXIIII M
1Par 27,16
qui éran regidors sobre los trips de Yrrael éran aquests: sobre lo trip de
1Par 27,16
Yrrael éran aquests: sobre lo trip de Rubèn era guiador e cònsol [*]
1Par 27,16
guiador e cònsol [*] Safaries, fill de Mahachà; 17 e del trip de Leví,
1Par 27,17
fill de Mahachà; 17 e del trip de Leví, Ysabies, fill de Camiel; fill de
1Par 27,17
e del trip de Leví, Ysabies, fill de Camiel; fill de Naton, Sadoch; 18 e
1Par 27,17
Leví, Ysabies, fill de Camiel; fill de Naton, Sadoch; 18 e dell trip de Judà,
1Par 27,18
de Naton, Sadoch; 18 e dell trip de Judà, Elizeu, fill dels germans de
1Par 27,18
de Judà, Elizeu, fill dels germans de David; e del trip de Ysacar, Ambrí,
1Par 27,18
dels germans de David; e del trip de Ysacar, Ambrí, fill de Micael; 19 e del
1Par 27,18
e del trip de Ysacar, Ambrí, fill de Micael; 19 e del trip de Zabulon,
1Par 27,19
fill de Micael; 19 e del trip de Zabulon, Ismaÿas, fill de Abadies; e
1Par 27,19
del trip de Zabulon, Ismaÿas, fill de Abadies; e del trip de Naptalim,
1Par 27,19
fill de Abadies; e del trip de Naptalim, Gerimot, fill de Aziel; 20 e
1Par 27,19
del trip de Naptalim, Gerimot, fill de Aziel; 20 e del trip de Efraÿm, Asaÿa,
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1Par 27,20
fill de Aziel; 20 e del trip de Efraÿm, Asaÿa, fill de Sazes; e del
1Par 27,20
e del trip de Efraÿm, Asaÿa, fill de Sazes; e del trip de Manassès, Joel,
1Par 27,20
Asaÿa, fill de Sazes; e del trip de Manassès, Joel, fill de Padies; 21 e
1Par 27,20
e del trip de Manassès, Joel, fill de Padies; 21 e del trip de Efraÿm qui era
1Par 27,21
Joel, fill de Padies; 21 e del trip de Efraÿm qui era en Galaad, Ydó, fill de
1Par 27,21 Efraÿm qui era en Galaad, Ydó, fill de Zacaries; e del trip de Benjamín,
1Par 27,21
Ydó, fill de Zacaries; e del trip de Benjamín, Jaziel, fill de Abner; 22 e
1Par 27,21
del trip de Benjamín, Jaziel, fill de Abner; 22 e del trip de Dan, Azariel,
1Par 27,22
fill de Abner; 22 e del trip de Dan, Azariel, fill de Geroam. Aquests
1Par 27,22
22 e del trip de Dan, Azariel, fill de Geroam. Aquests foren los prínceps de
1Par 27,22 Geroam. Aquests foren los prínceps de cade trip de Yrrael. 23 E David no féu
1Par 27,22
foren los prínceps de cade trip de Yrrael. 23 E David no féu comptar lo
1Par 27,23
23 E David no féu comptar lo trip de Leví de hom de XX anys en amunt, car
1Par 27,23
no féu comptar lo trip de Leví de hom de XX anys en amunt, car nostro
1Par 27,23 féu comptar lo trip de Leví de hom de XX anys en amunt, car nostro Senyor
1Par 27,24
stelas del cel.» 24 E Joab, fill de Seruià, lo comensà a comptar e no
1Par 27,24
no splegà, car entretant fou la ira de Déu en Yrrael e no pujà lo nombre de
1Par 27,24 Déu en Yrrael e no pujà lo nombre de las paraules dels dies com féu comptar
1Par 27,25
del rey era tresorer Assuàner, fill de Adiel, e sobre los tresors de fora, en
1Par 27,25
fill de Adiel, e sobre los tresors de fora, en las ciutats, en las vilas e en
1Par 27,25
e en los castells era Jomatan, fill de Uzies. 26 E sobre los faedors de la
1Par 27,26
de Uzies. 26 E sobre los faedors de la obra de fora e de la lauró era Afrí,
1Par 27,26
26 E sobre los faedors de la obra de fora e de la lauró era Afrí, fill de
1Par 27,26
los faedors de la obra de fora e de la lauró era Afrí, fill de Caliüd, 27 e
1Par 27,26
fora e de la lauró era Afrí, fill de Caliüd, 27 e sobre les vinyes era
1Par 27,27
e sobre les vinyes era Semeý, fill de Ramà, e sobre los cellers del vi [*]
1Par 27,29
era Joàs. 29 E sobre los bous [*] de la Planària era Cizeray lo seremita; e
1Par 27,29
lo seremita; e sobre los bous de las valls era Safach, fill de Edelay.
1Par 27,29
bous de las valls era Safach, fill de Edelay. 30 E sobre los camells era Umil
1Par 27,32
discret e scrivà; [*] Jael, fill de Simon, era ab los fills del rey. 33 E
1Par 27,34
34 E era aprés ell Joyadè, fill de Benaÿas, e Abiatar. E Joab era príncep
1Par 27,34
e Abiatar. E Joab era príncep de la host del rey David. 28,Tit Capítol
1Par 28,1
1 E ajustà David tots los prínceps de la host e los duchs dels trips e los
1Par 28,1
duchs dels trips e los primers nats de las companyes que servien lo rey e los
1Par 28,1
ab sos scuders e tots los vessalls de la host de Jerusalem. 2 E com los hach
1Par 28,1
e tots los vessalls de la host de Jerusalem. 2 E com los hach ajustats,
1Par 28,2 poble, jo havia proposat en mon cor de bestir casa de repòs a l’archa de la
1Par 28,2
proposat en mon cor de bestir casa de repòs a l’archa de la covinensa de Déu
1Par 28,2
de bestir casa de repòs a l’archa de la covinensa de Déu e a l’scabell dels
1Par 28,2
de repòs a l’archa de la covinensa de Déu e a l’scabell dels peus de nostro
1Par 28,2
de Déu e a l’scabell dels peus de nostro Senyor [*]. 3 E Déu ha’m dit:
1Par 28,3
bestiràs casa en mon nom, car hom de batalla ést e sanch has scampada.” 4 »E
1Par 28,4
Senyor ha més alet a mi que negun de la casa de mon pare per ésser rey sobre
1Par 28,4
més alet a mi que negun de la casa de mon pare per ésser rey sobre la casa de
1Par 28,4
pare per ésser rey sobre la casa de Yrrael empertostemps, car Judà ha
1Par 28,4
car Judà ha alegit per senyor e de la casa de Judà és mon pare, e entre
1Par 28,4
ha alegit per senyor e de la casa de Judà és mon pare, e entre los fills de
1Par 28,4
Judà és mon pare, e entre los fills de mon pare volch a mi fer rey e regnar
1Par 28,7
regne empertotstemps, si s’sfortsa de fer los meus manaments e los meus juýs
1Par 28,8 com fa vuy.” 8 »E ara, en presència de tot Yrrael e de tota la congregació de
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1Par 28,8
1Par 28,8
1Par 28,8
1Par 28,8
1Par 28,8
1Par 28,9
1Par 28,9
1Par 28,9
1Par 28,11
1Par 28,11
1Par 28,11
1Par 28,12
1Par 28,12
1Par 28,12
1Par 28,12
1Par 28,12
1Par 28,12
1Par 28,13
1Par 28,13
1Par 28,13
1Par 28,13
1Par 28,13
1Par 28,13
1Par 28,13
1Par 28,14
1Par 28,14
1Par 28,14
1Par 28,15
1Par 28,16
1Par 28,16
1Par 28,16
1Par 28,17
1Par 28,18
1Par 28,18
1Par 28,18
1Par 28,19
1Par 28,19
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CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

ara, en presència de tot Yrrael e
tot Yrrael e de tota la congregació
de nostro Senyor e·n oyida
e que requirau tots los manaments
bona terra a vostros infants aprés
9 E tu, Salamó, regonex lo Déu
lo Déu de ton pare e servex-lo
pare e servex-lo de tot ton cor e
son fill, la forma del palau e
la forma del palau e de sas casas e
e de sas casas e de sas salas e [*]
la casa del cubertís. 12 E la forma
qui era en sperit ab ell del palau
sperit ab ell del palau de la casa
ell del palau de la casa de Déu e
e cambres tot entorn dels tresors
tot entorn dels tresors de la casa
e dels tresors dels santuaris. 13 E
dels capellans e dels levitans e
dels levitans e de tots los serveys
e de tots los serveys de la casa
los serveys de la casa de Déu e
la casa de Déu e de tota la vaxella
Déu e de tota la vaxella de la casa
de la casa de nostro Senyor, 14
14 de cascun ofici d’or a pes e
e de totas ayines d’argent a pes
15 e lo pes del canelobre [*] e
[*]. 16 E donà-li or a pes a ops
-li or a pes a ops de la taula
de la taula de l’aperellament e
[*] e als bacins d’argent a pes
a pes e la forma [*] dels xerubins
la forma [*] dels xerubins de or e
sobre l’archa del testament
Déu. 19 Tot açò li donà per scrit
Tot açò li donà per scrit de part
m’és stat fet a saber ab la forma
a saber ab la forma de las obras
ab la forma de las obras de part
hages complida la obra del servey
e dels levitans, a tot lo ofici
levitans, a tot lo ofici de la casa
e la obra és molt gran, car no és
car no és de hom lo palau, car
lo meu poder he aperellat a la casa
e aram a las d’aram e ferro a las
ferro a las de ferro e fusta a las
e fusta a las de fusta e pedres
de fusta e pedres de carbonclo e
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de tota la congregació de nostro Senyor e
de nostro Senyor e·n oyida de Déu vos ho
de Déu vos ho dich, que guardeu e que
de [*] Déu, per ço que harateu e que
de vosaltres per tostemps. 9 E tu, Salamó,
de ton pare e servex-lo de tot ton cor e
de tot ton cor e de tota ta ànima
de tota ta ànima volenterosament, car tots
de sas casas e de sas salas e [*] de sas
de sas salas e [*] de sas cambres dobles e
de sas cambres dobles e la casa del
de tot ço qui era en sperit ab ell del
de la casa de Déu e de totas las cubertas
de Déu e de totas las cubertas e cambres
de totas las cubertas e cambres tot entorn
de la casa de nostro Senyor Déu e dels
de nostro Senyor Déu e dels tresors dels
de las pertides dels capellans e dels
de tots los serveys de la casa de Déu e de
de la casa de Déu e de tota la vaxella de
de Déu e de tota la vaxella de la casa de
de tota la vaxella de la casa de nostro
de la casa de nostro Senyor, 14 de cascun
de nostro Senyor, 14 de cascun ofici d’or
de cascun ofici d’or a pes e de totas
de totas ayines d’argent a pes de cascun
de cascun ofici, 15 e lo pes del canelobre
de sas cressolas [*]. 16 E donà-li or a
de la taula de l’aperellament e de cade
de l’aperellament e de cade taula d’
de cade taula d’argent, 17 e las candelas
de cade bací, 18 e a l’altar del perfum
de or e de lurs ales com se stanían sobre
de lurs ales com se stanían sobre l’archa
de nostro Senyor Déu. 19 Tot açò li donà
de part de nostro Senyor Déu. E dix David:
de nostro Senyor Déu. E dix David: «Tot
de las obras de part de nostro Senyor
de part de nostro Senyor Déu.» 20 E dix
de nostro Senyor Déu.» 20 E dix David a
de nostro Senyor Déu. 21 E vet las
de la casa de Déu. E [*] en tota la obra
de Déu. E [*] en tota la obra molt hom
de hom lo palau, car de nostro Senyor Déu
de nostro Senyor Déu és. 2 E jo ab tot lo
de Déu or a las aÿnes d’or e argent a las
de ferro e fusta a las de fusta e pedres
de fusta e pedres de carbonclo e de
de carbonclo e de encastament: e sefirs e
de encastament: e sefirs e marachdes [*],
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1Par 29,2
e marachdes [*], e moltas pedres de marbre. 3 E encara he volgut més donar
1Par 29,3
he volgut més donar en la casa de mon Déu, car encare he tresor d’or e
1Par 29,3
or e d’argent que donaré a la casa de mon Déu, part tot açò que he aperallat
1Par 29,4
4 ço és, III M quintars d’or de Ofir e VII M quintars d’argent smarat
1Par 29,4
smarat a enblanquir las parets de las casas de launes d’or e d’argent.
1Par 29,4
enblanquir las parets de las casas de launes d’or e d’argent. 5 [*] e
1Par 29,5
d’or e d’argent. 5 [*] e aquellas de argent per fer tota obre de mà de
1Par 29,5
de argent per fer tota obre de mà de mestres. Donchs, qual serà aquell
1Par 29,5
de argent per fer tota obre de mà de mestres. Donchs, qual serà aquell qui
1Par 29,6
e dels milanars e los prínceps de la obre del rey. 7 [*] a la [*] casa de
1Par 29,7
obre del rey. 7 [*] a la [*] casa de nostro Senyor Déu [*], X M drachmas d’
1Par 29,7
d’argent e [*] XVIII M quintars de aram, e·ncara més C M quintars de
1Par 29,7
de aram, e·ncara més C M quintars de ferro. 8 E aquell qui havia pedres
1Par 29,8
precioses donava-les al tresor de la casa de nostro Senyor Déu per mà de
1Par 29,8
donava-les al tresor de la casa de nostro Senyor Déu per mà de Acuel lo
1Par 29,8 la casa de nostro Senyor Déu per mà de Acuel lo gesimon. 9 E alegrà’s lo
1Par 29,9
e nagex lo rey David se alegrà de gran goig. 10 E adonchs David beneyí
1Par 29,10 e dix: –Beneÿt sias tu, Senyor, Déu de Yrrael, nostro pare per totstemps. 11 A
1Par 29,12
fortsa e vasallatge, e·n ta mà és de sfortsar e de axalsar a tots. 13 Ara,
1Par 29,12
e·n ta mà és de sfortsar e de axalsar a tots. 13 Ara, Senyor Déu
1Par 29,13
nos confessam a tu e loam lo nom de la tua laor. 14 E com què som jo e mon
1Par 29,14 mon poble que hajam tenguda fortsa de vodar enaxí? Car de tu és tot e de la
1Par 29,14 tenguda fortsa de vodar enaxí? Car de tu és tot e de la tua mà te havem
1Par 29,14
de vodar enaxí? Car de tu és tot e de la tua mà te havem donat. 15 Car
1Par 29,15 com tots nostros pares; e en forma de ombra són nostros dies sobre la terra
1Par 29,16
moltitut que han endressat lur cor de bestir aquesta casa en lo nom de la tua
1Par 29,16
de bestir aquesta casa en lo nom de la tua santadat, de ta mà, e teu és
1Par 29,16
casa en lo nom de la tua santadat, de ta mà, e teu és tot. 17 E jo sé, mon
1Par 29,17
teus alets. Jo amb la humilitat de mon cor he vodades totas aquestas
1Par 29,18
ab alegria a tu. 18 Senyor Déu de Abraam e de Ysach e de Jacob, nostros
1Par 29,18
a tu. 18 Senyor Déu de Abraam e de Ysach e de Jacob, nostros pares, que
1Par 29,18 Senyor Déu de Abraam e de Ysach e de Jacob, nostros pares, que guarderan açò
1Par 29,18
e aytals són las cogitacions de cor de ton poble; donchs tu, Senyor,
1Par 29,18
e aytals són las cogitacions de cor de ton poble; donchs tu, Senyor, endressa
1Par 29,19
lur cor [*]. 19 [*] entrega de guardar tos manaments e tos testimonis
1Par 29,19
e tos testimonis e tos costums, de fer-ho tot e de bastir lo palau que
1Par 29,19
e tos costums, de fer-ho tot e de bastir lo palau que he endressat. 20 E
1Par 29,20
–Beneÿt sia totstemps lo nom de Déu. E [*] tota la univercitat nostro
1Par 29,20
la univercitat nostro Senyor, Déu de lurs pares, e enclinaren-se [*] a
1Par 29,22
e féran regnar [*] Salamó, fill de David. E untaren-lo a nostro Senyor
1Par 29,23
23 E segué Salamó en lo citi de nostro Senyor per ésser rey en loch de
1Par 29,23 nostro Senyor per ésser rey en loch de David, son pare, ab molta benenansa, e
1Par 29,25 25 E Déu levà en alt Salamó a ulls de tot Yrrael e donà sobra ell honor del
1Par 29,26
[*] en Yrrael. 26 E David, fill de Jassè, regnà sobre tot Yrrael 27 [*]
1Par 29,28 28 E morí en bona vellesa e sadoll de dies e de riquesa e de honor. E regnà
1Par 29,28
en bona vellesa e sadoll de dies e de riquesa e de honor. E regnà Salamó son
1Par 29,28
e sadoll de dies e de riquesa e de honor. E regnà Salamó son fill en loch
1Par 29,29
són scrites en las Peraules de Samuel vaedor, sobre las Peraules de
1Par 29,29
Samuel vaedor, sobre las Peraules de Natan profeta [*]. 30 Ab tot son
1Par 29,30
e sobre Yrrael e sobre los regnes de la terra de Yrrael. Expl Ací acaba lo
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1Par 29,30
e sobre los regnes de la terra
1Par 7,9
tots aquests foren de Bèquer. 9
1Par 24,29
fou Aletzar, que no hach fill. 29
1Par 21,24 Senyor e que los holocausts fossen
1Par 1,9
E los fills de Romà foren Sàbaa e
1Par 1,32 Bilbach e Sua. E Jachzan, e Sàbaa e
1Par 27,13 M hòmens. 13 E en la companya del
1Par 24,11
Abià, 11 e la novena a Jasua, e la
1Par 25,17 a sos germans, e foren XII; 17 e la
1Par 21,5 armes [*] CCCC M LXXXIII hòmens
1Par 26,29
de Nanies e de sos fills, a la obre
1Par 10,12
de sos fills [*] en Jabés, [*] e
Par Prol,Inc lo Paralipàmenon, qui és splanació
1Par Prol,63 en mi, segons que diu la Scriptura,
1Par Prol,81
corregida e smanade,
1Par 1,48
(qui vol dir «de la amplària
1Par 2,23
LX ciutats; totas aquestas foren
1Par 2,53
de las passades, e hach fills; 53 e
1Par 2,55
la meytat de Malayta, sorrita. 55 E
1Par 5,6
rey dels asirienchs, e fou príncep
1Par 5,9
ixent habitave entrò a la intrade
1Par 5,9
entrò a la intrade del desert
1Par 5,15
de Gedó, fill de Gedús, 15 germà
1Par 5,26
de Pul, rey de Assur, e l’espirit
1Par 6,26 de Etanà foren Manyssà e Aymet, 26
1Par 6,32
de Déu; 32 e serviren en la tenda
1Par 6,32
serviren en la tenda del tabernacle
1Par 6,48
éran tots ordonats al servey
1Par 6,49
altar de l’holocaust e en l’altar
1Par 6,49
en l’altar del perfum en tota obre
1Par 6,49
en tota obre del sant dels sants
1Par 6,60
Jathir e Scomea [*] 58-59 [*]. 60 E
1Par 6,61
E dels de Cahat qui foren romasos,
1Par 6,61
hagueren X ciutats en sort [*]
1Par 6,63
de Merarí, per lur linatge haguéran
1Par 6,65
64 [*] 65 E donaren en sort
1Par 6,66
nom axí com dit és. 66 E la sort
1Par 6,66
linatge dels fills de Caat foren
1Par 6,72
e Sterot e lurs axides. 72 E
1Par 6,74
Raminot e Aveu e lurs axides. 74 E
1Par 6,76
e Licohe e Raop e lurs axides. 76 E
1Par 6,77
77 E los fills de Merarí haguéran
1Par 6,78
de sol ixent de Jordà, hagueren
1Par 6,80
e Masfat e lurs axides. 80 E
1Par 7,15 [*], qui havia nom Machà, e lo nom
1Par 8,29
29 E a Gabaon [*] e la muller
1Par 9,18
18 Entrò are stave en lo portal
1Par 9,21
Mensalmes, fou porter de la porta
1Par 9,27
era la guarda, e tenían las claus
1Par 9,29
car éran stablits sobre las aÿnes
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de Yrrael. Expl Ací acaba lo Primer libre
De lur perentesch e lur generació de caps
De Sis [*] fou Joaramael. 30 E los fills
debades. 25 E donà David a Evau [*] DC
Dedan. 10 E Cus engendrà Nimereob, e
Dedan. 33 [*] Tots aquests isquéran de
deèn mes fou príncep Mearí de Natafat, del
deena a Zacarias, 12 e la onzena a Eliesip
deena sort, a Semeý e a sos fills e a sos
defanents d’armes. 6 E Leví e Benjamín no
defora sobre Yrrael, e los vaguers e los
dejunaren VII jorns. 13 E morí Saül per sa
del Vell Testament. Prol E és tal e ten
del ventre d’aquella maneran flums d’
del lenguatge grech, e no deuria ésser
del flum»). 49 E morí Saül de Roebet, e
del fill de Machir, pare de Galaad. 24 E
del linatge de Cariaciarim fou lo Jattael
del linatge dels scrivans, los habitadors
del trip de Rubèn. 7 E sos germans per lur
del desert del flum de Eufrates, car lo
del flum de Eufrates, car lo lur bestiar
del fill de Abdies, fill de Gemí, cap dels
del rey de Síria, e aquests cativaren lo
del qual són fills Elcanà e Safay e Màar
del tabernacle del testament [*] entrò que
del testament [*] entrò que Salamó bestí
del tabernacle de la casa de Déu. 49 E
del perfum en tota obre del sant dels
del sant dels sants del santuari e a
del santuari e a perdonar sobre Yrrael,
del trip de Benjamín los donaren atrecí
del linatge de aquells hagueren X ciutats
del trip de Manassès; 62 [*] hagueren XII
del trip de [*] Zabulon XII ciutats e lurs
del trip de Judà e dels fills de Simeon e
del linatge dels fills de Caat foren del
del trip de Efraÿm 67 e donaren-los
del trip de Ysachar hagueren Jeades e
del trip de Asser haguéran Mezal e Abdon
del trip de Naptalim hagueren Cades, en
del trip de Zabulon Timono e Tabor e lurs
del trip de Rubèn, Bassen, al desert de
del trip de Gad hagueren Ramoch, en
del segon Salfat, lo qual no hagué sinó
del senyor de Gabaon havia nom Mahachael,
del rey devés orient. E aquests éran los
del tabernacle [*]. 22 Tots éran triats a
del vespre fins al matí e obrien e
del santuari e sobre la cèmola e lo vi e
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1Par 11,2
1Par 11,18
1Par 11,23
1Par 11,42
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1Par 16,29
1Par 16,36
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1Par 26,32
1Par 26,32
1Par 27,2
1Par 27,3
1Par 27,4
1Par 27,5
1Par 27,7
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E [*] Déu te dix: “Tu seràs pastor
dels felisteus e aportaren aygüe
masura de V colzes d’alt, en la mà
fill de Suzà, lo robonita, cap
los al cap de faeltat. 19 E aquells
Eliüd e Ciltay, caps dels milanars
de fama e de casa de lur pare. 31 E
de part Jordà, de Rubèn e de Gad e
28 E tot Yrrael muntave l’archa
29 donau a nostro Senyor la glòria
Beneyiu nostro Senyor Déu de Yrrael
açò, lexà d’aquí avant l’archa
habit, 5 car no he habitat en casa
Senyor Déu [*]: ‘Jo t’he pres
derrera las ovellas que sias senyor
los primers nats anaven als lats
per nostro poble e per las ciutats
-la. 2 E David pres la corona
e posà a Maguerà, en la pedrera
a Lamí, germà de Goliès lo geteu,
dix David a Joab e als primers nats
colpa en Yrrael? 4 E la peraula
5 a David, e donà-li lo nombre
e fou sbaleÿt Joab per la peraule
car jo no vull res prestar ço
Senyor e respòs ab foch qui devallà
pichapedrés, que picassen la pedre
molts claus per obs de las portas
e seràs abundant e bestiràs la casa
de la amistansa de Déu e la vaxella
per nombres de noms, faent la obra
en la obra de la casa de Déu; 29 e
pa de l’aperellament, de la cèmola
Senyor. 32 E guardaven l’ofici
E guardaven l’ofici del tabernacle
Samaÿas, fill de Natanael, escrivà
[*] qui profetitzave per mà
foren fills de Aman, profeta
de la casa de Déu dessobre la
sos germans éran sobre los tresors
la obra de nostro [*] e al servey
E de Hebron era cap Geries, qui era
e foren demanats en l’any XXXX
e sobre lo trip de Gat e la mitat
de nostro Senyor Déu e·n la casa
de XXIIII M. 2 E la primera part
cap de tots los prínceps de la host
del mes primer. 4 E sobre la part
M hòmens. 5 E lo príncep de la host
son fill. 7 E sobre la part
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del meu poble [*] e tu·n seràs senyor.” 3
del pou de la porta de Betlem, e aportaren
del qual era la lansa en forma de plagador
del trip de Rubèn, sobre ell los XXX, 43 e
del trip de Manassès se aplegaren a David
del trip de Manassès. 21 E ajudaren [*] a
del mig trip de Manassès foren XVIII M,
del mig trip de Manassès, portant armes de
del testament de Déu ab jubilació, faentdel ceu nom, portau presents e veniu als
del setgle [*] empertostemps.”» E diguéran
del testament de nostro Senyor, e lexà
del die ensà que jo fiu pujar Yrrael de
del folch derrera las ovellas que sias
del meu poble de Irrael. 8 [*] 9 E
del rey. 19,Tit Capítol XVIIII º 1 Aprés
del nostro Déu, e nostro Senyor fassa ço
del cap de lur rey e trobà que pesave un
del ferro, e·n Magerot. E axí ho féu de
del qual la sua lansa era axí com un
del poble: –[*] comptau Yrrael, de Berzabe
del rey era fort sobre Joab, e axí Joab,
del poble. E foren tots los hòmens d’
del rey. 7 E fou açò mal en l’
del teu a nostro Senyor e que los
del cel sobre lo altar de l’holocaust. 27
del tall a bestir la casa de Déu. 3 E
del portals e de las frontissas. Tot açò
del senyor ton Déu, axí com ha perlat per
del santuari de Déu en la casa qui serà
del servey de la casa de Déu de XX anys
del pa de l’aperellament, de la cèmola
del vespre al secrifici, e las fogasses
del tabernacle del testament [*] e l’
del testament [*] e l’ofici dels fills d’
del trip de Leví, devant lo rey e devant
del rey. 3 E los fills de Getidum foren
del rey ab paraules de Déu per axalsar
del rey. 7 E fou lur nombre ab lurs
del santuari que santificaven David lo rey
del rey. 31 E de Hebron era cap Geries,
del linatge de Hebron per ses generacions
del regne de David e foren trobats hòmens
del trip de Manassès, en totas coses de
del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 E lo
del mes primer era de Beà, fill de
del mes primer. 4 E sobre la part del mes
del mes segon era Dey Adorra e sa
del terç mes era Benaÿas, fill de Joadà,
del mes quart fou Azael, germà de Joab, e
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1Par 27,8 sa companya XXIIII M hòmens. 8 E
1Par 27,9
havia XXIIII M hòmens. 9 E
1Par 27,10
M hòmens. 10 E en la companya
1Par 27,11
M hòmens. 11 E en la companya
1Par 27,11
mes era príncep Siberay Cusarim,
1Par 27,12
M hòmens. 12 E en la companya
1Par 27,12
mes fou príncep Abàssar amonita,
1Par 27,13
M hòmens. 13 E en la companya
1Par 27,13 mes fou príncep Mearí de Natafat,
1Par 27,14
M hòmens. 14 E en la companya
1Par 27,15
M hòmens. 15 E en la companya
1Par 27,17
[*] Safaries, fill de Mahachà; 17 e
1Par 27,18
fill dels germans de David; e
1Par 27,19 Ysacar, Ambrí, fill de Micael; 19 e
1Par 27,19
Ismaÿas, fill de Abadies; e
1Par 27,20
Gerimot, fill de Aziel; 20 e
1Par 27,20
de Efraÿm, Asaÿa, fill de Sazes; e
1Par 27,21
Joel, fill de Padies; 21 e
1Par 27,21 en Galaad, Ydó, fill de Zacaries; e
1Par 27,22
Jaziel, fill de Abner; 22 e
1Par 27,23
crexaré Yrrael axí com las stelas
1Par 27,25
rey David. 25 E sobre los tresors
1Par 27,27
fill de Ramà, e sobre los cellers
1Par 27,31 prínceps sobre lo nombre dels fets
1Par 27,32
fill de Simon, era ab los fills
1Par 27,33
rey. 33 E [*] era atrecí conceller
1Par 27,34
E Joab era príncep de la host
1Par 28,1
e dels centanars e los prínceps
1Par 28,1
e los prínceps del moble e
1Par 28,1
prínceps del moble e del bestiar
1Par 28,11
David a Salamó, son fill, la forma
1Par 28,11 [*] de sas cambres dobles e la casa
1Par 28,12
de tot ço qui era en sperit ab ell
1Par 28,15
a pes de cascun ofici, 15 e lo pes
1Par 28,18
a pes de cade bací, 18 e a l’altar
1Par 28,18
ales com se stanían sobre l’archa
1Par 28,20
tro que hages complida la obra
1Par 29,6
milanars e los prínceps de la obre
1Par 29,24
e vessalls, e naguex tots los fills
1Par 29,25
tot Yrrael e donà sobra ell honor
1Par 29,29
en loch d’ell. 29 E las peraules
1Par, Expl
Expl Ací acaba lo Primer libre
1Par Prol,51 que jo he scrit no ha molt lo libre
1Par 6,70 Zalon e Gariamon ab sos deports. 70
1Par 12,8
fill de Gerochà de Gador. 8
1Par 3,24
Eliazip e Pelayà e Acap e Jornam e
1Par 27,18 Camiel; fill de Naton, Sadoch; 18 e
1Par 15,27
[*], sinó David, qui portave
Par Prol,6
qui són jaquides en los libres
Par Prol,12
coses que en la Lig e en los libres
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del quint mes era príncep Sebitit lo
del sizèn mes fou príncep Hirà, fill de
del setèn mes fou príncep Eles, lo
del vuytèn mes era príncep Siberay
del linatge de Sara, e éran XXIIII M
del novèn mes fou príncep Abàssar amonita,
del trip de Benjamín, e en sa companya
del deèn mes fou príncep Mearí de Natafat,
del linatge de Gera, e [*] éran XXIIII M
del XI èn mes fou príncep Beraxès de
del XII èn mes fou príncep Helday de
del trip de Leví, Ysabies, fill de Camiel;
del trip de Ysacar, Ambrí, fill de Micael;
del trip de Zabulon, Ismaÿas, fill de
del trip de Naptalim, Gerimot, fill de
del trip de Efraÿm, Asaÿa, fill de Sazes;
del trip de Manassès, Joel, fill de
del trip de Efraÿm qui era en Galaad, Ydó,
del trip de Benjamín, Jaziel, fill de
del trip de Dan, Azariel, fill de Geroam.
del cel.» 24 E Joab, fill de Seruià, lo
del rey era tresorer Assuàner, fill de
del vi [*] era Sapdí lo fenita. 28 E sobre
del rey David. 32 E [*] era conceller e
del rey. 33 E [*] era atrecí conceller del
del rey, e a prop ell Aricòfel. 34 E era
del rey David. 28,Tit Capítol XXVIII 1 E
del moble e del bestiar del rey e sos
del bestiar del rey e sos fills ab sos
del rey e sos fills ab sos scuders e tots
del palau e de sas casas e de sas salas e
del cubertís. 12 E la forma de tot ço qui
del palau de la casa de Déu e de totas las
del canelobre [*] e de sas cressolas [*].
del perfum or smarat a pes e la forma [*]
del testament de nostro Senyor Déu. 19 Tot
del servey de nostro Senyor Déu. 21 E vet
del rey. 7 [*] a la [*] casa de nostro
del rey David [*] a lo rey Salamó. 25 E
del regne que [*] hach [*] en Yrrael. 26 E
del rey David, las primeras e las
del Paralipàmenon.
Del noble linatge de enterpetrar, mostrant
Del mig trip de Manassès haguéran los de
Del trip de Gad se apertaven ab David
Delayà e Anahan, qui foren VII. 4,Tit
dell trip de Judà, Elizeu, fill dels
delmàtiga blancha. 28 E tot Yrrael muntave
dels Reys, són ací recomptades. E moltes
dels Reys no són planament contengudes e
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1Par Prol,1
Terç pròlech Prol Si la splanació
1Par Prol,4
sertes tu, [*] doctor sant
1Par Prol,7
vegade era inflamat en las orellas
1Par Prol,10 aprovàs. Car, segons las varietats
1Par Prol,32 de major audàcia, en [*] treslació
1Par Prol,37 a conèxer algunes coses supèrflues
1Par Prol,57
ésser trobades en los libres
1Par Prol,72
aquestas coses per las paraules
1Par Prol,80
e liuré a vosaltres la splanació
1Par Prol,83
com jo ho sprove en covent
1Par Prol,85
ço és, a saber, «las Peraules
1Par Prol,86
a saber, «las Peraules dels Dies
1Par Prol,87
las històrias [*] e los boscatges
1Par Prol,88 noms, qui són confuzos per lo vici
1Par Prol,92
que diu Ysmeu: «Si las orrellas
1Par Inc
Inc Comença lo Primer libre
1Par 2,53
lo Nestranyà, e aquells qui axiren
1Par 2,55
Malayta, sorrita. 55 E del linatge
1Par 4,2
e Lóat; e açò són las generacions
1Par 5,6
qui cativà Tilgatpelièset, rey
1Par 5,15
fill de Abdies, fill de Gemí, cap
1Par 5,25
derrera los déus de lurs pares
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 obre 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
dit és. 66 E la sort del linatge
1Par 7,15
15 E Mahir pres muller germana
1Par 7,29
e sas viletas [*]. 29 En la partida
1Par 7,40
hòmens triats a batalla, caps
1Par 8,6
caps de las casas de lurs pares
1Par 8,13
e Zómer foren caps de lurs pares e
1Par 8,40
e foren C L. Tots aquests isqueren
1Par 9,1
axí com és scrit en lo libre
1Par 9,4
fill de Ambrí, [*] fill de Boní, e
1Par 9,7 sos germans, e foren DC LXXXX. 7 E
1Par 9,10
de la casa de lurs pares. 10 E
1Par 9,14
de la obra de la casa de Déu. 14 E
1Par 9,18
éran los porters de las posades
1Par 9,31
[*] letovaris. [*] 31 E Matitatias,
1Par 9,31
ab leyaltat que fos sobre la obra
1Par 9,32
sobre la obra dels crespells. 32 E
1Par 9,33
éran tots los cantors majors
1Par 9,34
(Ço és a saber, los caps majorals
1Par 10,3
-lo aquells qui·l perseguían,
1Par 11,11
fill de Achinoní, aquest era cap
1Par 11,12
de son oncle lo Orayta; aquest era
1Par 11,15
Yrrael. 15 E devallaren III
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dels LXX enterpetredors stava ferma e pura
dels bisbes, me rebujarias que jo
dels hòmens e havían confermade la fe de
dels regnes, diversos aximplis sían
dels LXX enterpetredors mescla la
dels LXX enterpetredors [*]. Donchs si als
dels jueus. Sertes los apòstols e los
dels entichs e responch solament als
dels LXX enterpetredors, corregida e
dels frares. E açò que jo he enterpetrat
dels Dies dels reys», per ço és fet que
dels reys», per ço és fet que las
dels noms, qui són confuzos per lo vici
dels scrivans, qui de l’enteniment ells
dels altres són sordes, què n’he jo a
dels Paralipàmenon. 1,Tit Capítol primer
dels serjatans e aquell fou ysraelita. 54
dels scrivans, los habitadors de Jabés e
dels saritans. 3 E aquests són los fills
dels asirienchs, e fou príncep del trip de
dels de la casa de lurs pares, 16 e
dels pobles de la terra, los quals Déu
dels fills de Gerzon: Lilumí e Semeý. 18 E
dels levitans [*]. 20 E per lur parentat
dels sants del santuari e a perdonar sobre
dels de Cahat qui foren romasos, del
dels fills de Simeon e dels fills de
dels fills de Benjamín aquestas ciutats,
dels fills de Caat foren del trip de
dels huzamitans [*], qui havia nom Machà,
dels fills de Menassè foren Bezan e ses
dels prínceps, ab tot lur linatge [*].
dels habitadors, e foren cativats: 7
dels habitadors de Agulon. Aquests féran
dels fills de Benjamín e foren caps de
dels reys de Yrrael e de Judà, e foren
dels fills de Fares, fill de Judà. 5 E de
dels fills de Benjamín Salu, fill de
dels sacerdots Ydaÿas e Jorip e Joatxim 11
dels levitans fou Samaÿas, fill de Assup,
dels fills de Leví. 19 E Salum, fill de
dels levitans, era majoral [*] ab leyaltat
dels crespells. 32 E dels fills de Caath,
dels fills de Caath, de generació, éran
dels levitans, qui éran lecenciats per las
dels levitans segons lurs generacions éran
dels quals ell hach gran por. 4 E dix Saül
dels terratinents; ell gitava son dret
dels III vessalls. 13 Ell era ab David a
dels XXX en lo camp [*] de Adulam, e la
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1Par 11,15
1Par 11,16
1Par 11,18
1Par 11,20
1Par 11,20
1Par 11,21
1Par 11,24
1Par 11,25
1Par 11,31
1Par 11,32
1Par 12,1
1Par 12,1
1Par 12,2
1Par 12,4
1Par 12,14
1Par 12,16
1Par 12,18
1Par 12,19
1Par 12,19
1Par 12,20
1Par 12,23
1Par 12,23
1Par 12,25
1Par 12,26
1Par 12,29
1Par 12,30
1Par 12,32
1Par 12,32
1Par 12,34
1Par 12,35
1Par 12,36
1Par 13,1
1Par 13,1
1Par 14,15
1Par 14,16
1Par 15,6
1Par 15,8
1Par 15,12
1Par 15,16
1Par 15,22
1Par 15,25
1Par 16,10
1Par 18,1
1Par 18,11
1Par 19,1
1Par 19,2
1Par 19,18
1Par 20,1
1Par 20,3
1Par 20,4

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

en lo camp [*] de Adulam, e la host
David fugí en la davesa, e la host
18 E aquests III trencharen la host
20 Abisay, germà de Joab, era cap
que·n matà, e ell era en compte
dels III pus forts, 21 e aquells II
fill de Joyadà; e ell era [*]
[*] dels III vessalls. 25 E ell era
31 e Iray, fill de Ribay, de Gabeà,
fills de Benjamín, e Benayà. 32 [*]
[*] Saül, fill de Sis; ells éran
ells éran dels vessalls valedors
pedres e las sagetes ab arch. Éran
4 E Samaÿas de Gabaon, que era
lo XI è. 14 Tots aquests són
a levant e a ponent. 16 E vengueren
sprou. 18 L’espirit [*] Massà, cap
e no los ajudà, car ab concell
los ajudà, car ab concell dels caps
Jassebat [*] e Eliüd e Ciltay, caps
Déu. 23 E aquests són los nombres
E aquests són los nombres dels caps
guarnits e aperellats a host. 25 E
de batalla foren VII M [*]. 26 E
pare, qui era príncep, II M. 29 E
que guardaven la casa de Saül. 30 E
de David per fer-lo regnar. 32 E
Yrrael, e foren de lur trip caps
de II cors ne de II caras. 34 E
lansa e scut foren XXXVII M. 35 E
a batalla, foren XXVII M. 36 E
aconcellà’s David ab los prínceps
ab los prínceps dels milanars e
axirà devant tu per ferir la host
manat nostro Senyor, e ferí la host
e sos germans éran C XXV. 6 E
Joel, e sos germans éran C XXX. 8 E
–Vosaltres sou los caps petrons
perxes. 16 E dix David als prínceps
sobrepujar. 22 E Cananies, príncep
pròmens d’Irrael e los prínceps
e alegren-se los pobles, lo cor
Gatza e las suas viletas de la mà
las gents de Edom e Moab [*] e
1 Aprés tot açò, morí Naàs, rey
los missatgers de David en la terra
fugí Aram per Yrrael. E matà David
e anà a destrovir tota la terra
ho féu de totas las altres ciutats
e ferí Sabatay de Husay a Sipay,
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dels felisteus era atendade en lo pla de
dels felisteus se cuytà e vench en Betlem.
dels felisteus e aportaren aygüe del pou
dels altres XXX, car ell gità la sua lansa
dels III pus forts, 21 e aquells II dels
dels quals fou senyor, e entre lo terç no
dels III vessalls. 25 E ell era dels XXX
dels XXX pus honrats, mas entrò al terç no
dels fills de Benjamín, e Benayà. 32 [*]
dels torrents de Gacís, e Ayel rebita e
dels vessalls valedors dels geritans, 2
dels geritans, 2 traent sagetes ab arch en
dels germans de Saül, e de Benjamín. 3 E
dels XXX vessalls, e sobre los XXX era
dels fills de Gad, capdals de host. E de
dels fills de Banjamín e Judà entrò al
dels XXX, e dix: –Amb tu, David, e amb tu,
dels caps dels felisteus lo’n féran
dels felisteus lo’n féran tornar dient:
dels milanars del trip de Manassès. 21 E
dels caps dels hòmens guarnits [*] qui
dels hòmens guarnits [*] qui venguéran a
dels fills de Simeon vessalls de batalla
dels fills de Leví foren [*] 27 [*] III M
dels fills de Benjamín, germans de Saül,
dels fills de Efraÿm foren XXII M e DCCC
dels fills de Ysacar, sabents ciència, per
dels CC, e ab ells tots lurs germans. 33 E
dels fills de Neptalim [*] portant lansa e
dels fills de Dan, aperellats a batalla,
dels fills de Asser axint a host, hòmens
dels milanars e dels centanars e ab tots
dels centanars e ab tots los grans
dels felisteus. 16 E féu David axí com li
dels felisteus e perseguí-la de Gabeon
dels fills de Merarí era prebost Asayà, e
dels fills de Elifan [*] 9 [*] era lur
dels levitans, santificau-vos, e vostres
dels levitans que féssan star [*] ab
dels levitans, [*] trompave e manave los
dels milanars anaven alegrament per fer
dels obtants en nostro Senyor. 11
dels felisteus. 2 E ferí Moab, e foren los
dels felisteus e de Amalech. 12 E Isay,
dels fills d’Amon, e regnà son fill, lo
dels fills d’Amon, a Anum per aconortardels fills d’Aram VII M cavallers e XXXX
dels fills d’Amon. E asetjà Rabà, e David
dels fills d’Amon. E puxs tornà-ce’n
dels fills dels gegants, e foren
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1Par 20,4
de Husay a Sipay, dels fills
1Par 21,13
que caure en las mans
1Par 23,27 paraules de David, lo derrer nombre
1Par 23,28
ensús. 28 Lur stament era per mà
1Par 23,29
e las fogasses primes alizas, e
1Par 23,31
de Déu, 31 en tots los holocausts,
1Par 23,31
dels dissaptes, en los caps
1Par 23,32
del testament [*] e l’ofici
1Par 24,3
E aquests depertí David, e Sadoch,
1Par 24,3
fills de Aletzar, e Achimàlech,
1Par 24,4
en lo servey. 4 Mas foren trobats
1Par 24,4
dels fills de Aletzar molts més que
1Par 24,4 molts més que dels fills de Aytamar
1Par 24,4
caps petrons, e pertiren-los
1Par 24,4
casas de lurs pares, e foren XVI. E
1Par 24,5
per ço car éran prínceps [*] de Déu
1Par 24,5
[*] de Déu dels fills de Aletzar e
1Par 24,20
E los fills de Leví, los romasos:
1Par 24,30
e Geremot. Aquests són los fills
1Par 24,31
e Aximàlech e los caps petrons
1Par 24,31
e los caps petrons dels preveras e
1Par 25,1
i ab sembes e ab veus. Lur nombre,
1Par 26,1
Capítol XXVI 1 E las pertides
1Par 26,1
1 E las pertides dels porters foren
1Par 26,1
coraytans Masalonies, fill de Coré,
1Par 26,10
éran XVIII. 10 [*] e de la casa
1Par 26,12
12 E aquestes éran les partides
1Par 26,12
éran les partides dels porters
1Par 26,12
les partides dels porters dels caps
1Par 26,26
David lo rey e los caps petrons
1Par 26,26
e los caps petrons dels prínceps,
1Par 26,26
dels prínceps, dels santenars e
1Par 27,1 27,Tit Capítol XXVII 1 E lo nombre
1Par 27,1
per lurs caps petrons e prínceps
1Par 27,1
petrons e prínceps dels centenars e
1Par 27,1
dels centenars e dels milanars, e
1Par 27,3 part havia XXIIII M hòmens. 3 E era
1Par 27,6 hòmens. 6 Aquests Benaÿas és vessal
1Par 27,10
mes fou príncep Eles, lo palonite,
1Par 27,14 mes fou príncep Beraxès de Biaot,
1Par 27,18
e dell trip de Judà, Elizeu, fill
1Par 27,24 e no pujà lo nombre de las paraules
1Par 27,31
éran prínceps sobre lo nombre
1Par 28,1
los prínceps de la host e los duchs
1Par 28,1
que servien lo rey e los prínceps
1Par 28,1
rey e los prínceps dels milanars e
1Par 28,2
la covinensa de Déu e a l’scabell
1Par 28,12
las cubertas e cambres tot entorn
1Par 28,12
de la casa de nostro Senyor Déu e
1Par 28,12 de nostro Senyor Déu e dels tresors
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dels gegants, e foren humiliats. 5 E aprés
dels hòmens. 14 E, adonchs, donà nostro
dels fills de Leví: home de XX anys ensús.
dels fills de Aron, e serviren la casa de
dels crespells, de tota masura e de tot
dels dissaptes, en los caps dels mesos e
dels mesos e de las solempnitats, per
dels fills d’Aron, lurs germans, e lo
dels fills de Aletzar, e Achimàlech, dels
dels fills de Aytamar; lur nombre fou en
dels fills de Aletzar molts més que dels
dels fills de Aytamar dels hòmens caps
dels hòmens caps petrons, e pertiren-los
dels fills de Aletzar, e foren caps
dels fills de Aytamar no foren sinó VIII.
dels fills de Aletzar e dels fills de
dels fills de Aytamar. 6 E scriví-los
dels fills de Ambran, Zubael, e los fills
dels levitans per lurs casas peiroals. 31
dels preveras e dels levitans, lo cap
dels levitans, lo cap petró en contre son
dels hòmens de la obre segons lur ofici: 2
dels porters foren dels coraytans
dels coraytans Masalonies, fill de Coré,
dels fills de Assap. 2 E los fills de
dels fills de Merarí, fou Sambrí lur cap,
dels porters dels caps dels hòmens e
dels caps dels hòmens e dómeas de prop
dels hòmens e dómeas de prop lurs germans
dels prínceps, dels santenars e dels
dels santenars e dels milanars, e·ls
dels milanars, e·ls prínceps de la host,
dels fills d’Irrael per lurs caps petrons
dels centenars e dels milanars, e dels [*]
dels milanars, e dels [*] qui servían lo
dels [*] qui servían lo rey en diversos
dels fills de Fares, qui era cap de tots
dels XXX vessalls e sobre los XXX ell mès
dels fills de Efraÿm, e en sa companya
dels fills de Efraÿm, e [*] éran XXIIII M
dels germans de David; e del trip de
dels dies com féu comptar lo rey David. 25
dels fets del rey David. 32 E [*] era
dels trips e los primers nats de las
dels milanars e dels centanars e los
dels centanars e los prínceps del moble e
dels peus de nostro Senyor [*]. 3 E Déu ha
dels tresors de la casa de nostro Senyor
dels tresors dels santuaris. 13 E de las
dels santuaris. 13 E de las pertides dels
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1Par 28,13
santuaris. 13 E de las pertides
1Par 28,13
E de las pertides dels capellans e
1Par 28,17
d’argent, 17 e las candelas e
1Par 28,18
or smarat a pes e la forma [*]
1Par 28,21
Senyor Déu. 21 E vet las partides
1Par 28,21
E vet las partides dels preveras e
1Par 29,6
6 Donchs, vodaren los [*] prínceps
1Par 29,6
los [*] prínceps dels santenars e
1Par 29,17
mon Déu, que tu tries lo coratge
1Par 29,17
tu tries lo coratge dels dreturés e
1Par 12,24 a ell, segons la peraula de Déu. 24
1Par 15,5
los fills de Aron e los levitans. 5
1Par 4,10
e açò. E féu-li venir Déu açò que
1Par 10,13
nostro Senyor, [*] per ço com ell
1Par 14,10 se en lo pla de Rafaÿm. 10 E David
1Par 14,14 altre vegada en la vall. 14 E David
1Par 18,10
Adoram son fill al rey David per
1Par 22,19 lo ceu poble. 19 Ara donau lo cor a
1Par 25,8 CC LXXXVIII. 8 E gitaren sorts per
1Par 26,31
ses generacions peyroals; e foren
1Par 12,1
vinguéran a David en Sizalech,
1Par 17,1
son alberch. 17,Tit Capítol XVII 1
1Par Prol,28
los axemplas de IIII treslacions
1Par 28,17
e las candelas e dels bacins e los
1Par 3,1
Avinóhan la ismaleÿta, e lo segon
1Par 24,16
e la diuytena a Paraÿas, 16 e la
1Par 25,26
a sos germans, e éran XII; 26 e la
1Par Prol,73 solament als contredients, 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 24,3
Aletzar e Aytamar. 3 E aquests
1Par 25,1
lo manor. 25,Tit Capítol XXV 1 E
1Par Prol,89 ells senyen, clarament e manifesta
1Par 24,1
1 Los fills de Aron éran atressí
1Par 5,16
Besan e en ses vilas e·n tots los
1Par 6,55
és en la intrade de Judà, e lurs
1Par 6,60
atrecí Gabaà e Alàmenth [*] e sos
1Par 6,63
de [*] Zabulon XII ciutats e lurs
1Par 6,67 Siquèn, en lo munt de Efraÿm ab sos
1Par 6,69 68 [*] 69 e Zalon e Gariamon ab sos
1Par 6,70 qui són romasos, Aner e Alam e lurs
1Par 13,2
qui són en las ciutats ab lurs
1Par 28,20
nostro Senyor Déu és ab tu. No·t
1Par 23,27
segons las paraules de David, lo
1Par 5,25
de lurs pares. 25 E fornicaren
1Par 14,14
nostro Senyor, e Déu li dix: –Puja
1Par 17,7
Déu [*]: ‘Jo t’he pres del folch
1Par 19,10
Joab que la batalla li era devant i
1Par 29,29
del rey David, las primeras e las
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dels capellans e dels levitans e de tots
dels levitans e de tots los serveys de la
dels bacins e los denejadors d’or munde
dels xerubins de or e de lurs ales com se
dels preveras e dels levitans, a tot lo
dels levitans, a tot lo ofici de la casa
dels santenars e dels milanars e los
dels milanars e los prínceps de la obre
dels dreturés e dels teus alets. Jo amb la
dels teus alets. Jo amb la humilitat de
Dels fills de Judà, portant scut e lansa,
Dels fills de Cahat, e Uriel era lur
demanà tot. 11 E Calup, germà de Ssuà, qui
demanà concell a fitilera, 14 e no requerí
demanà concell a nostro Senyor, dient: –Si
demanà concell a nostro Senyor, e Déu li
demanar pau e que·l saludàs e que li fes
demanar a nostro Senyor Déu vostro, e
demanar axí als grans com als pochs,
demanats en l’any XXXX del regne de David
dementre que era detengut [*] Saül, fill
Dementre que David stave en son alberch,
demostrant per lo contrari sengles
denejadors d’or munde [*] e als bacins d’
Deniel, lo qual hach de Abigal de Carmel,
denovena a Jaziel, e la vintena a Jaquem,
denovena sort, a Moloti e a sos fills e a
dents de cha morden, en poblich maldient,
denunciaren-ho a David. E David tremès
denunciat a David, e ajustà tot Yrrael e
denunciu que casa bastirà [*] nostro
depertí David, e Sadoch, dels fills de
depertí David e los prínceps de la host l’
depertits per rimes «en cants que
depertits. E los fills de Aron éran Nadab
deports de Cedron dessobre lurs axides. 17
deports; 56 emperò el camp de la ciutat e
deports. Totas lurs ciutats foren XII de
deports. 64 [*] 65 E donaren en sort del
deports [*], 68 [*] 69 e Zalon e Gariamon
deports. 70 Del mig trip de Manassès
deports [*]. 71 E los fills de Gerson
deports. E, com ells seran ajustats ab
derrelinquirà ni·t lexarà tro que hages
derrer nombre dels fills de Leví: home de
derrera los déus de lurs pares dels pobles
derrera ells e fes-los la volta dessús,
derrera las ovellas que sias senyor del
derrera, e alegí de tots los jóvens d’
derreras, són scrites en las Peraules de
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1Par 10,7
la host qui era ab ells era fugida,
1Par 5,9
habitave entrò a la intrade del
1Par 6,78
del trip de Rubèn, Bassen, al
1Par 21,29 Senyor, que Moysès havia fet en lo
1Par 14,11
enamichs en la mia mà axí com a
1Par 10,8
finida, vengueren los felisteus e
1Par 20,2
lo cap de David, e trach moltas
1Par 26,27
host, 27 de les batalles e de las
1Par Prol,76 en las altres coses me premoven,
1Par 2,21
e Hurí engendrà Bessales. 21 E
1Par 2,24
de Machir, pare de Galaad. 24 E
1Par 12,32
ciència, per ço que sabéssan
1Par 19,5
que la barba vos sia brotada, e
1Par 25,24
a sos germans, e éran XII; 24 e la
1Par 24,15
Amor, e la setzena a Asir, 15 e la
1Par 5,16
e·n tots los deports de Cedron
1Par 25,6
en lo servey de la casa de Déu
1Par 17,1
de cedres e l’archa de Déu stà
1Par 14,14
derrera ells e fes-los la volta
1Par 21,15
e destroý aquell, e quant lo
1Par 20,1
tot lo poder de la host e anà a
1Par 5,25
de la terra, los quals Déu havia
1Par 21,15 tramès Déu l’àngel en Jerusalem, e
1Par 4,10
mà ab mi, e feràs companya de no
1Par 12,1 David en Sizalech, dementre que era
Par Prol,8
de l’Avengeli axí matex se
1Par 10,10
las armas de Saül en la casa de lur
1Par Prol,55 en cor d’home, aquellas coses que
1Par Prol,60 enterpetradors [*]? Nostro Senyor
1Par 2,3
de Judà mal en l’esguardament de
1Par 2,3
mal en l’esguardament de Déu, e
1Par 4,10
haurà nom axí. 10 E cridà Jabés lo
1Par 4,10
jo faré açò e açò. E féu-li venir
1Par 5,20
tots cells qui éran ab ells, car a
1Par 5,20
car a Déu cridaven en la batalla e
1Par 5,25
dels pobles de la terra, los quals
1Par 5,26
devant ells. 26 E donchs lo
1Par 6,31
Senyor, com posava la archa de
1Par 6,48
servey del tabernacle de la casa de
1Par 6,49 axí com ho manà Moysès, missatge de
1Par 9,11
de Acicub, majoral de la casa de
1Par 9,13
en servey de la obra de la casa de
1Par 9,23
sobre las portas de la casa de
1Par 9,26
e sobre los tresors de la casa de
1Par 9,27
27 e axien entorn de la casa de
1Par 10,14
requerí nostro Senyor, per ço que
1Par 11,2
e axir Yrrael devant ell. E [*]
1Par 11,3
sobre Yrrael, segons la paraule de
1Par 11,9
crexia en valor, e nostro Senyor
1Par 11,19
Senyor, 19 e dix: –No plàcia a
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desempararen las ciutats [*]. E vingueren
desert del flum de Eufrates, car lo lur
desert de Jaessa [*], 79 e Cademar e
desert, e [*] lo holocaust era en aquell
desportellament d’aygüe. E per ço mès nom
despullaren los morts, [*] qui foren
despullas de la ciutat. 3 E menà-sse’n
despulles, que santificaven per sfortsar
despuxs reproven, axí si virtut e vici no
despuxs vench Srom a la filla de Machir,
despuxs morí Srom en Calev-Efrata. E la
despuxs ço que faria Yrrael, e foren de
despuxs vendreu. 6 E veeren los fills de
dessetana sort, a Janaquesa e a sos fills
dessetena a Spissés, e la diuytena a
dessobre lurs axides. 17 Tots s’epartaren
dessobre la del rey. 7 E fou lur nombre ab
dessots cortines. 2 E dix Natan a David:
dessús, e vendràs contre Bataÿm. 15 E, com
destrovia viu-ho nostro Senyor [*]. [*]
destrovir tota la terra dels fills d’
destrovits devant ells. 26 E donchs lo Déu
destroý aquell, e quant lo destrovia viudestroyr-me, jo faré açò e açò. E féudetengut [*] Saül, fill de Sis; ells éran
determena e hy són tocades. Adonchs lo
déu, e lo cap posaren en la casa de Dagon.
Déu ha aparellades en aquells qui l’
Déu Jesucrist, faedor de l’un e de l’
Déu, e Déu ocís-lo. 4 E Tamar li infantà
Déu ocís-lo. 4 E Tamar li infantà Fares
Déu de Yrrael: –Si tu, Senyor, me beneeys
Déu açò que demanà tot. 11 E Calup, germà
Déu cridaven en la batalla e Déu oyí a
Déu oyí a ells, car se confiaven en ell.
Déu havia destrovits devant ells. 26 E
Déu d’Irrael scomoch contre ells l’
Déu; 32 e serviren en la tenda del
Déu. 49 E Aron e sos fills perfumaven
Déu. 50 Aquests són los fills de Aron:
Déu. 12 E Adies, fill de Gerocam, fill de
Déu. 14 E dels levitans fou Samaÿas, fill
Déu [*] (ço és, Adomies e Ananies), 24 e a
Déu, 27 e axien entorn de la casa de Déu,
Déu, car sola a ells era la guarda, e
Déu lo ocís, e girà lo regne a David, fill
Déu te dix: “Tu seràs pastor del meu poble
Déu, per mà de Samuel. 4 E anà David ab
Déu [*] era ab ell. 10 Aquests són los
Déu que jo fassa aquesta cose, que jo bega
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1Par 12,17
rahó vosaltres siau venguts, lo
1Par 12,18
car nostro Senyor te ajuda, ton
1Par 12,22
fou ab ten gran host com host de
1Par 12,23
de Saül a ell, segons la peraula de
1Par 13,3
ab nós, 3 retornarem l’archa de
1Par 13,6
Judea, per levar aquí l’archa de
1Par 13,7
[*]. 7 E carregaren l’archa de
1Par 13,10
-se. 10 Per ço vench la ira de
1Par 13,10
sobre l’archa; e morí aquí devant
1Par 13,12 aquest die present. 12 E David temé
1Par 13,12
«Com recolliré jo l’archa de
1Par 13,14
III mesos, e beneyí nostro Senyor
1Par 14,14 demanà concell a nostro Senyor, e
1Par 14,15
[*], adonchs axiràs a batalla, car
1Par 15,1 XV 1 David féu casa a nostro Senyor
1Par 15,1
ciutat, e bestí loch a l’archa de
1Par 15,2
nengú no s’acostàs en l’archa de
1Par 15,3
Jerusalem per fer pujar l’archa de
1Par 15,12
e pujau l’archa de nostro Senyor
1Par 15,13
on jo he aperellat lo loch, 13 car
1Par 15,14
pujassen l’archa de nostro Senyor
1Par 15,15
aportaren los levitans l’archa de
1Par 15,15
Moysès, segons lo manament de
1Par 15,24
ab trompes devant l’archa de
1Par 15,25
pujar l’archa de la covinensa de
1Par 15,28
muntave l’archa del testament de
1Par 15,29
[*]. 29 E com l’archa [*] de
1Par 16,1
XVI 1 E portaren l’archa de
1Par 16,1
holocausts [*] pacificables devant
1Par 16,4
per remembrar [*] nostro Senyor
1Par 16,6
la covinensa de nostro Senyor
1Par 16,14
14 Ell és nostro Senyor e nostro
1Par 16,21
de una gent en altre [*]. 21 E
1Par 16,28 Senyor, linatge de pobles, donau a
1Par 16,29
e veniu als ceus palaus, adorau
1Par 16,34
jutjar la terra.» 34 «Confessau a
1Par 16,35
35 E digau: “Salva-nos
1Par 16,36 tua laor. 36 Beneyiu nostro Senyor
1Par 16,39
ordonats, devant lo tabernacle de
1Par 16,40
[*], axí com és scrit en la lig de
1Par 16,42
e als altres sturments a cantar a
1Par 17,1
cuberta de cedres e l’archa de
1Par 17,3
E en aquella nit fou la paraula de
1Par 17,7
7 E per ço [*]: “Diu nostro Senyor
1Par 17,15
paraules e tota aquesta vizió que
1Par 17,17
sobre tots los hòmens, Senyor
1Par 17,18 servent, més de honor? Tu, Senyor
1Par 17,20
saber las tuas noblesas. 20 Senyor
1Par 17,20
no és semblant a tu, e no és altre
1Par 17,21 No ha nenguna gent en la terra que
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Déu de vostre pare ho veja e us sprou. 18
Déu. E rabé-los David e mès-los al cap
Déu. 23 E aquests són los nombres dels
Déu. 24 Dels fills de Judà, portant scut e
Déu a nós, car no la havem raquesta en lo
Déu [*] en lo nom de nostro Senyor [*]. 7
Déu sobre una vadella novella de la casa
Déu contre Assahà [*], per ço que mès la
Déu. 11 E fou irat David, com nostro
Déu de aquell die avant, dient: «Com
Déu en casa mia?» 13 E per ço no la
Déu la casa de Obetedom e tot ço que
Déu li dix: –Puja derrera ells e fes-los
Déu axirà devant tu per ferir la host dels
Déu en la sua ciutat, e bestí loch a l’
Déu, e atendà aquí tenda. 2 E adonchs dix
Déu, sinó los levitans, car a ells alegí
Déu en lo loch que ell havia aperellat. 4
Déu de Yrrael allà on jo he aperellat lo
Déu en la primaria no·m donà entendre
Déu d’Irrael, 15 e aportaren los levitans
Déu, axí com manà Moysès, segons lo
Déu, en lurs spatles ab perxes. 16 E dix
Déu, e Obetedom e Jayà éran capellans
Déu [*]. 26 [*] e secrificaren VII toros e
Déu ab jubilació, faent-ho oyir ab [*]
Déu fou venguda tro a la ciutat de David,
Déu e féran-la star dins lo tabernacle
Déu. 2 E, com David hach splagat de
Déu de Yrrael. 5 E Assap era lur cap, e
Déu. 7 E aquell mateix die donà David als
Déu, per tota la terra són los ceus juýs.
Déu a negun altre poble no sofarí que
Déu glòria e honor, 29 donau a nostro
Déu en lo palau de la sua santedat. 30 Sia
Déu, car és bo e per tostemps és la sua
Déu de la nostra salvació e ajusta-nos
Déu de Yrrael del setgle [*]
Déu en l’altar que era de Gabeon, 40 per
Déu, la qual manà a Yrrael. 41 [*] Eman e
Déu. E los fills de Gedif éran stablits al
Déu stà dessots cortines. 2 E dix Natan a
Déu a Natan profeta dient: 4 –Vé e digues
Déu [*]: ‘Jo t’he pres del folch derrera
Déu dix a Natan, dix Natan a David. 16 E
Déu. 18 Què dirà David? Què anadiràs a
Déu meu, conexs ton servent. 19 [*] com a
Déu, nengú no és semblant a tu, e no és
Déu sinó tu, tot axí com nosaltres havem
Déu hi sia anat per rembre, sinó al teu
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1Par 17,24 empertostemps dient: “Nostro Senyor
1Par 17,24 dient: “Nostro Senyor Déu Sabahot,
1Par 17,25
en lo teu sguardament. 25 Car tu,
1Par 17,26
devant tu. 26 E are, Senyor, tu ést
1Par 17,27
tostemps devant tu, car tu, Senyor
1Par 18,13
a David. E salvà nostro Senyor
1Par 19,13
poble e per las ciutats del nostro
1Par 21,3
O, senyor rey, tots som servents de
1Par 21,8
8 E dix David a nostro Senyor
1Par 21,12
la terra per l’àngel percucient de
1Par 21,13 Molt més am jo caure en las mans de
1Par 21,15 Yrrael LXX M hòmens. 15 E tramès
1Par 21,16
David sos ulls e viu l’àngel de
1Par 21,18
–Digues a David que dres altar a
1Par 21,19
de Gaddi, la qual dix per nom de
1Par 21,26
d’or. 26 E bastí aquí altar a
1Par 21,30
David anar devant ell per requerir
1Par 21,30
de l’àngel de nostro Senyor
1Par 22,1 1 E dix David: –Açò serà la casa de
1Par 22,2
pedre del tall a bestir la casa de
1Par 22,5
sap entendre en bestir la casa de
1Par 22,5
casa de Déu en nom i en l’ordre de
1Par 22,6
e manà-li que bastís la casa de
1Par 22,8
–[*] 8 E fou sobre mi la paraule de
1Par 22,11
e bestiràs la casa del senyor ton
1Par 22,12
per tu nostro Senyor. 12 E don-te
1Par 22,12
que guarts la lig de nostro Senyor
1Par 22,13 sirmònies e los judicis que comanà
1Par 22,16
sens nombre. Leva e fes, e sia
1Par 22,19
lo cor a demanar a nostro Senyor
1Par 22,19 bestiu lo santuari de nostro Senyor
1Par 22,19
venir l’archa de la amistansa de
1Par 22,19 de Déu e la vaxella del santuari de
1Par 22,19
casa qui serà bestida en lo nom de
1Par 23,4
XXIIII M ordonats al servey de
1Par 23,14 Senyor [*]. 14 E Moysès, l’hom de
1Par 23,24
la obra del servey de la casa de
1Par 23,25 David dix: –Reposerà nostro Senyor
1Par 23,28
de Aron, e serviren la casa de
1Par 23,28
segrestia en la obra de la casa de
1Par 23,30
vespre a loar e beneyr lo nom de
1Par 23,32
germans, e lo servey de la casa de
1Par 24,5
per ço car éran prínceps [*] de
1Par 24,19
lur ofici per venir en la casa de
1Par 24,19 axí com havia manat nostro Senyor
1Par 25,3 òrguens per loar e beneyr lo nom de
1Par 25,5
profeta del rey ab paraules de
1Par 25,5
de Déu per axalsar noblesa. E donà
1Par 25,6
e Aman, a cantar en la casa de
1Par 25,6
òrguens en lo servey de la casa de
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Déu Sabahot, Déu és stat d’Irrael”, e la
Déu és stat d’Irrael”, e la casa de
Déu meu, has revelat a la orella de ton
Déu, que perlist sobre ton servent aquest
Déu, l’has beneÿt empertostemps. 18,Tit
Déu a David en tot loch on anà. 14 E regnà
Déu, e nostro Senyor fassa ço que li
Déu, per què requers tu, mon senyor, açò?
Déu: –Fort he peccat, com he feta aquesta
Déu en lo terma de Yrrael. Ara, donchs,
Déu, car moltas són las suas
Déu l’àngel en Jerusalem, e destroý
Déu stant entre la terra e lo cel, son
Déu en la era de Evau gebuzeu. 19 E pujà
Déu. 20 E giràs Evau e viu l’àngel, e
Déu e pujà-hy holocausts e secrificis
Déu, car era torbat per lo cultell de l’
Déu. 22,Tit Capítol XXII 1 E dix David:
Déu [*], e açò sia l’altar de l’
Déu. 3 E ferros per fer molts claus per
Déu en nom i en l’ordre de Déu en totas
Déu en totas les terres, per la qual cose
Déu. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre mi la
Déu, dient “Molta sanch has scampada [*]
Déu, axí com ha perlat per tu nostro
Déu seny e discreció en regir sobre Yrrael
Déu teu. 13 E donchs seràs abundant si
Déu a Moysès sobre Yrrael. Sforse’t e
Déu ab tu. 17 E manà David a tots los
Déu vostro, e levau e bestiu lo santuari
Déu, per ço que fessau venir l’archa de
Déu e la vaxella del santuari de Déu en la
Déu en la casa qui serà bestida en lo nom
Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E David era ja
Déu, e [*] jutges hi havia VI M, 5 e
Déu, e sos fills foren aperellats en lo
Déu de XX anys ensús. 25 Car David dix:
Déu al ceu poble e poserà’l en Jerusalem
Déu sobre las claustres [*] e sobre lo
Déu; 29 e del pa de l’aperellament, de la
Déu, 31 en tots los holocausts, dels
Déu. 24,Tit Capítol XXIIII 1 Los fills de
Déu dels fills de Aletzar e dels fills de
Déu, axí com era costuma en poder de Aron,
Déu de Yrrael. 20 E los fills de Leví, los
Déu. 4 E los fills de Aman foren Baquies e
Déu per axalsar noblesa. E donà Déu a Aman
Déu a Aman XIIII fills e III filles. 6
Déu ab sembes e ab tabals e ab òrguens en
Déu dessobre la del rey. 7 E fou lur
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1Par 25,7
de cant per cantar a nostro Senyor
1Par 26,5
lo setè, e Paultay lo vuytè; car
1Par 26,12
germans per servir en la casa de
1Par 26,27
per sfortsar la casa de
1Par 26,32
en totas coses de nostro Senyor
1Par 27,24
splegà, car entretant fou la ira de
1Par 28,2
repòs a l’archa de la covinensa de
1Par 28,3
dels peus de nostro Senyor [*]. 3 E
1Par 28,6
regnar sobre Yrrael. 5 [*] 6 E dix
1Par 28,8
de nostro Senyor e·n oyida de
1Par 28,8
requirau tots los manaments de [*]
1Par 28,9
9 E tu, Salamó, regonex lo
1Par 28,12
ab ell del palau de la casa de
1Par 28,12 tresors de la casa de nostro Senyor
1Par 28,13
e de tots los serveys de la casa de
1Par 28,18
del testament de nostro Senyor
1Par 28,19
per scrit de part de nostro Senyor
1Par 28,19
las obras de part de nostro Senyor
1Par 28,20
ni hages por, car nostro Senyor
1Par 28,20 la obra del servey de nostro Senyor
1Par 28,21
a tot lo ofici de la casa de
1Par 29,1
mon fill, és u que nostro Senyor
1Par 29,1
hom lo palau, car de nostro Senyor
1Par 29,2
meu poder he aperellat a la casa de
1Par 29,3 volgut més donar en la casa de mon
1Par 29,3
argent que donaré a la casa de mon
1Par 29,7
[*] a la [*] casa de nostro Senyor
1Par 29,8
tresor de la casa de nostro Senyor
1Par 29,10
goig. 10 E adonchs David beneyí
1Par 29,10
e dix: –Beneÿt sias tu, Senyor,
1Par 29,11
és en lo cel e en la terra, Senyor
1Par 29,13 e de axalsar a tots. 13 Ara, Senyor
1Par 29,16
sens speransa. 16 Senyor, nostro
1Par 29,17
mà, e teu és tot. 17 E jo sé, mon
1Par 29,18 ha vodat ab alegria a tu. 18 Senyor
1Par 29,20
–Beneÿt sia totstemps lo nom de
1Par 29,20
tota la univercitat nostro Senyor,
1Par 29,25 rey David [*] a lo rey Salamó. 25 E
1Par Prol,82 smanade, del lenguatge grech, e no
1Par 5,25
pares. 25 E fornicaren derrera los
1Par 14,12
E los felisteus lexaren aquí lurs
1Par 16,25
e molt terrible sobre tots los
1Par 11,22 los II primers prínceps de Moab, e
1Par 11,23
de plagador de taler de taxidor. E
1Par 21,26 nostro Senyor e respòs ab foch qui
1Par 2,33
foren Pàlet e Samzà. Tots aquests
1Par 7,21
de Gat, nats de la terra, car
1Par 11,15
de gran salvació Yrrael. 15 E
1Par 5,25
los quals Déu havia destrovits
1Par 11,2
qui feyas intrar e axir Yrrael
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Déu d’Irrael CC LXXXVIII. 8 E gitaren
Déu lo havia beneÿt. 6 E a Zamaÿas, son
Déu. 13 E gitaren sorts axí en lo poch com
Déu. 28 E tot ço que santificava Samuel
Déu e·n la casa del rey. 27,Tit Capítol
Déu en Yrrael e no pujà lo nombre de las
Déu e a l’scabell dels peus de nostro
Déu ha’m dit: “Tu no bestiràs casa en mon
Déu a mi: “Salamó, ton fill, bestirà a mi
Déu vos ho dich, que guardeu e que fassau
Déu, per ço que harateu e que fassau
Déu de ton pare e servex-lo de tot ton
Déu e de totas las cubertas e cambres tot
Déu e dels tresors dels santuaris. 13 E de
Déu e de tota la vaxella de la casa de
Déu. 19 Tot açò li donà per scrit de part
Déu. E dix David: «Tot açò m’és stat fet
Déu.» 20 E dix David a Salamó, son fill:
Déu és ab tu. No·t derrelinquirà ni·t
Déu. 21 E vet las partides dels preveras e
Déu. E [*] en tota la obra molt hom cert e
Déu ha alet, e ell és fedrí jove e la obra
Déu és. 2 E jo ab tot lo meu poder he
Déu or a las aÿnes d’or e argent a las d’
Déu, car encare he tresor d’or e d’
Déu, part tot açò que he aperallat al
Déu [*], X M drachmas d’argent e [*]
Déu per mà de Acuel lo gesimon. 9 E alegrà
Déu devant tota la moltitut e dix: –Beneÿt
Déu de Yrrael, nostro pare per totstemps.
Déu, teu és, e teu és lo teu regne, e tu
Déu nostro, nos confessam a tu e loam lo
Déu, tota aquesta moltitut que han
Déu, que tu tries lo coratge dels dreturés
Déu de Abraam e de Ysach e de Jacob,
Déu. E [*] tota la univercitat nostro
Déu de lurs pares, e enclinaren-se [*] a
Déu levà en alt Salamó a ulls de tot
deuria ésser tengut per lur enamich com jo
déus de lurs pares dels pobles de la
déus e David manà que hom los cremàs. 13
déus 26 de las gents, car són ýdoles, e
devallà [*]. 23 E matà lo egipcià, home de
devallà ell ab una verga e tolch-li la
devallà del cel sobre lo altar de l’
devallaren de Gerechmael. 34 E Seran no
devallaren a pendre lur bestiar. 22 E
devallaren III dels XXX en lo camp [*] de
devant ells. 26 E donchs lo Déu d’Irrael
devant ell. E [*] Déu te dix: “Tu seràs
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1Par 11,3 rey. E féran covinensa ab David [*]
1Par 12,20
hach [*] a Sachalech, se gitaren
1Par 13,8
8 E David e tot Yrrael tots jugaven
1Par 13,10
la mà sobre l’archa; e morí aquí
1Par 14,15
axiràs a batalla, car Déu axirà
1Par 15,24
capellans, trompaven ab trompes
1Par 16,1
holocausts [*] pacificables
1Par 16,4
carn e una ampolla de vi. 4 E mès
1Par 16,6
tots aquests sonàvan contínuament
1Par 16,27
los cels. 27 Glòria e bellesa és
1Par 16,30 de la sua santedat. 30 Sia comoguda
1Par 16,39
e sos germans capellans ordonats,
1Par 17,16 a David. 16 E vench David e stech
1Par 17,21
noblesas e en tamor, e gitar gent
1Par 17,25
ha après ton servent de pregar
1Par 17,27
de ton servent, que sia tostemps
1Par 19,5 als missatgers que no li venguéssan
1Par 19,7
poble. E vengueren e posaren-se
1Par 19,10
10 E viu Joab que la batalla li era
1Par 21,30 en Banià. 30 No pogué David anar
1Par 22,8 dient “Molta sanch has scampada [*]
1Par 22,18
mà los habitadors de la terra
1Par 22,18
de la terra devant nostro Senyor e
1Par 23,13
[*] per secrifichar al santuari
1Par 23,13 sos infants per tostemps a perfumar
1Par 23,31 nombre axí com era costuma sovint
1Par 24,2 Aytamar. 2 E moriren Nadab e Aliüd
1Par 24,6
Natanael, escrivà del trip de Leví,
1Par 24,6
del trip de Leví, devant lo rey e
1Par 24,6
lo rey e devant los prínceps e
1Par 24,31 contre lurs germans, fills de Aron,
1Par 29,1
David a tota la univercitat qui era
1Par 29,10
10 E adonchs David beneyí Déu
1Par 29,15 havem donat. 15 Car palegrins som
1Par 29,22
Yrrael. 22 E menjaren e baguéran
1Par 5,9
en Arroer entrò en [*] e Balamon, 9
1Par 6,78
axides. 78 E ultre lo flum Jordà,
1Par 7,28
en Betel e sas viletas, e·ntorn
1Par 7,28
e·ntorn devés orient Naaran, e
1Par 9,18
are stave en lo portal del rey
1Par 21,16
son cultell tret en sa mà, tinent
1Par 26,30
sobre la [*] de Yrrael ultre Jordà,
1Par 11,5
–No vingues ací. E pres David la
1Par 11,7
e senyor. 7 E habità David en la
1Par Prol,70 jueus, on nostro Senyor parlà e los
1Par 27,4
4 E sobre la part del mes segon era
1Par 7,12
hòmens ciutadans, e éran fills de
1Par 1,38
Loscan e Sebal e Sibeon e Am e
1Par 1,41
Ayà e Anà. 41 E los fills de Am e
1Par 28,8
Senyor e·n oyida de Déu vos ho
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devant nostro Senyor e untaren-lo [*]
devant ell hòmens de Macessè, ço és, Adamà
devant nostro Senyor ab gran poder e ab
devant Déu. 11 E fou irat David, com
devant tu per ferir la host dels
devant l’archa de Déu, e Obetedom e Jayà
devant Déu. 2 E, com David hach splagat de
devant l’archa [*] servidors levitans per
devant la covinensa de nostro Senyor Déu.
devant ell, santedat e magnificència és lo
devant la sua fas tota la terra, e
devant lo tabernacle de Déu en l’altar
devant nostro Senyor, e dix: –Qui som jo,
devant lo teu poble que has remut de
devant tu. 26 E are, Senyor, tu ést Déu,
devant tu, car tu, Senyor Déu, l’has
devant, car molt éran envergonyits los
devant Maabà. E los fills d’Amon se
devant i derrera, e alegí de tots los
devant ell per requerir Déu, car era
devant mi. 9 Tu hauràs un fill que serà
devant nostro Senyor e devant lo ceu
devant lo ceu poble. 19 Ara donau lo cor a
devant nostro Senyor, ell e sos infants
devant nostro Senyor [*]. 14 E Moysès, l’
devant nostro Senyor. 32 E guardaven l’
devant lur pare, menys de infants; adonchs
devant lo rey e devant los prínceps e
devant los prínceps e devant Sadoch, [*]
devant Sadoch, [*] fill de Abiatar, per
devant lo rey David e Sadoch e Aximàlech e
devant ell: –Salamó, mon fill, és u que
devant tota la moltitut e dix: –Beneÿt
devant tu, axallats axí com tots nostros
devant nostro Senyor aquell die ab gran
devés sol ixent habitave entrò a la
devés Gericó, de sol ixent de Jordà,
devés orient Naaran, e devés ponent Èsser
devés ponent Èsser e sas viletas [*]. 29
devés orient. E aquests éran los porters
devés Jerusalem. E caygué David e los
devés ponent, ab tota la obra de nostro
devesa de Sion, e féu-hi ciutat,
devesa, per ço fou apellada «ciutat de
dexebles ne prengueren aximpli. Jo parlí
Dey Adorra e sa companya, e Molet era
Deyar. 13 E los fills de Naptalim foren
Dian e Àsser e Dizan. 39 E los fills de
Dian foren Dison [*] e Ambran e Esbran e
dich, que guardeu e que fassau e que
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1Par 4,41
qui foren trobats [*] entrò al
1Par 4,43
de Emach, e habitaren aquí entrò al
1Par 5,26
Arat Gosam, e foren catius entrò al
1Par 9,33
lecenciats per las cambres, car de
1Par 13,11 loch «Fares Assahà» entrò en aquest
1Par 13,12
12 E David temé Déu de aquell
1Par 16,7
Senyor Déu. 7 E aquell mateix
1Par 16,23
Senyor tota la terra, recomptau de
1Par 16,23
tota la terra, recomptau de die en
1Par 16,37 a sos germans per servir aquella de
1Par 16,37
per servir aquella de die en
1Par 17,5
5 car no he habitat en casa del
1Par 17,5
Yrrael de terra de Egipte entrò al
1Par 29,21
a nostro Senyor [*] aprés aquell
1Par 29,22
devant nostro Senyor aquell
1Par 6,34
de Alcanà, fill de Roratam, fill de
1Par 4,9
fill de Arum. 9 Fou Jabés [*]
1Par 11,1
tot lo poble d’Irrael en Hebron,
1Par 12,19
dels felisteus lo’n féran tornar
1Par 13,12 David temé Déu de aquell die avant,
1Par 14,10
demanà concell a nostro Senyor,
1Par 16,7
e de sos servents aquests salms
1Par 16,18 Yrrael en testament de tostemps, 18
1Par 17,3
la paraula de Déu a Natan profeta
1Par 17,24 e crescut lo teu nom empertostemps
1Par 21,9
nostro Senyor a Gaddi, profeta [*],
1Par 22,8 8 E fou sobre mi la paraule de Déu,
1Par 22,17 Yrrael que ajudassen a Salamó [*],
1Par 9,25
los corrals per venir a cap de VII
1Par 12,22
E ajudaren [*] a la host. 22 E tots
1Par 12,39 David. 39 E stiguéran aquí per tres
1Par 17,9
enganar-lo axí com en los primers
1Par 17,11
11 E serà com seran complits tos
1Par 21,12
tos enamichs a glay o III
1Par 22,9
e repòs donaré a Yrrael en tots sos
1Par 23,1
1 E David era ja vell e sadoll de
1Par 27,24 pujà lo nombre de las paraules dels
1Par 29,15
e en forma de ombra són nostros
1Par 29,28 E morí en bona vellesa e sadoll de
1Par Prol,85
ço és, a saber, «las Peraules dels
1Par 16,35
és la sua misericòrdia. 35 E
1Par 16,31
los cels e sbalaesca’s la terra e
1Par 11,5
aquí habitaven los gebuzeus. 5 E
1Par 16,36
del setgle [*] empertostemps.”» E
1Par 19,3
a Anum per aconortar-lo. 3 E
1Par 17,4
Déu a Natan profeta dient: 4 –Vé e
1Par 21,10
dient: 10 –Vés e parla a David, e
1Par 21,12 en lo terma de Yrrael. Ara, donchs,
1Par 21,18 àngel de nostro Senyor dix a Gaddi:
1Par 17,6
lo meu poble, no que·ls
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die de vuy, e habitaren aquí en loch d’
die de vuy. 5,Tit Capítol quint 1 Los
die de vuy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills
die e de nit éran sobre ells matexos al
die present. 12 E David temé Déu de aquell
die avant, dient: «Com recolliré jo l’
die donà David als capellans a cantar per
die en die la sua salvació. 24 Anunciau a
die la sua salvació. 24 Anunciau a las
die en die, segons son ésser. 38 E
die, segons son ésser. 38 E Obetedom [*],
die ensà que jo fiu pujar Yrrael de terra
die de vuy; çó stat de tenda en tenda e en
die M braus e M merdans e M moltons ab lur
die ab gran alegria e féran regnar [*]
Diel, fill de Toa, 35 fill de Sub, fill de
dient: –Li infantà ab dolor, haurà nom
dient a David: –Vet que nós som tos ossos
dient: –Ab los nostros caps vendrà en
dient: «Com recolliré jo l’archa de Déu
dient: –Si jo puig contre los felisteus,
dient: 8 «Confessau nostro Senyor e
dient: “A tu donaré la terra de Canahan,
dient: 4 –Vé e digues a David mon servent:
dient: “Nostro Senyor Déu Sabahot, Déu és
dient: 10 –Vés e parla a David, e digues a
dient “Molta sanch has scampada [*] devant
dient: 18 –Veus que vertaderament nostro
dies de un temps en altre per star ab
dies venían hòmens a David per ajudar-li
dies menjant e bevent, car lurs germans
dies, 10 [*] que comaní jutges sobre lo
dies per anar als teus pares, jo faré
dies lo glay de nostro Senyor per
dies. 10 Ell bestirà casa al meu nom, ell
dies, e féu regnar son fill Salamó sobre
dies com féu comptar lo rey David. 25 E
dies sobre la terra sens speransa. 16
dies e de riquesa e de honor. E regnà
Dies dels reys», per ço és fet que las
digau: “Salva-nos Déu de la nostra
diguen [*] las gents que nostro Senyor ha
diguéran los habitadors [*] a David: –No
diguéran tot lo poble «Amén, e laor sia a
digueren los prínceps d’Amon a lur senyor
digues a David mon servent: “Diu nostro
digues a ell açò: “Diu nostro Senyor que
digues què respondré en aquell qui·m
–Digues a David que dres altar a Déu en la
digués que·m féssan casa de cedres ni que
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1Par 1,43
fill de Beor, qui havia nom dabans
1Par 16,1
l’archa de Déu e féran-la star
1Par 1,21
e Sare 21 e Adoram e Huzal e
Par Prol,10 remembrament de açò que no podem
1Par 1,48
loch Saül de Roebetalnaar (qui vol
1Par 17,18 tots los hòmens, Senyor Déu. 18 Què
1Par 17,9
estremerà res més, ne [*] falcia no
1Par 6,54
e Chimàs, de aquell. 54 E açò que
1Par 22,12
Senyor. 12 E don-te Déu seny e
1Par 15,22
trompave e manave los altres, car
1Par 27,32
32 E [*] era conceller e home
1Par 1,41
41 E los fills de Am e Dian foren
1Par 1,42
e Senavan e Jactan. E los fills de
1Par 9,32
per aperellar los pans tots
1Par 23,31
31 en tots los holocausts, dels
1Par 4,37
e Suel e Benÿas, 37 e Sizà, fill de
Par Prol,9
Adonchs lo Paralipàmenon és
1Par Prol,61
un e de l’altre Testament, havia
1Par 6,18
18 E los fills de Gat, segons
1Par 6,65
qui són apellades per nom axí com
1Par 16,37 a nostro Senyor». 37 E com ell hach
1Par 17,23 [*] perdurablament, fes axí com has
1Par 28,3 de nostro Senyor [*]. 3 E Déu ha’m
1Par Prol,35
coses qui menys éran stades
1Par Prol,24
Pamfili e Euzebe, e foren los
1Par 20,6 un hom de ultre masura qui havia VI
1Par 20,6 mà e en cascun peu, que éran XXIIII
1Par Prol,52
coses de l’Avengeli, là on
1Par Prol,63 Johan: «Qui creu en mi, segons que
1Par Prol,67 qui és scrit. [*] En aquell loch on
1Par Prol,92 e als meus»; e faré açò segons que
1Par 17,4 4 –Vé e digues a David mon servent:
1Par 17,7
me’n bastissen.” 7 E per ço [*]:
1Par 21,10
parla a David, e digues a ell açò:
1Par 13,4
universitat: –Fam-ho axí com tu
1Par 24,15
15 e la dessetena a Spissés, e la
1Par Prol,10
segons las varietats dels regnes,
1Par 27,1
e dels [*] qui servían lo rey en
1Par Prol,84 frares. E açò que jo he enterpetrat
1Par 25,25
a sos germans, e éran XII; 25 e la
1Par 10,4
dels quals ell hach gran por. 4 E
1Par 11,2
Yrrael devant ell. E [*] Déu te
1Par 11,6
apellada «ciutat de David». 6 E
1Par 11,19
e santifichà a nostro Senyor, 19 e
1Par 12,17
17 E axí-los David a carrera e
1Par 12,18 espirit [*] Massà, 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
-los-has en las mias mans? E
1Par 14,11
Bilfarazim, e anà-hy David [*]. E
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Dinadab. 44 E morí Bele, e regnà en son
dins lo tabernacle que David li havia
Diquelà 22 e Ebal e Ebimael [*] 23 e Efir
dir, de las coses lexades, car aquellas
dir «de la amplària del flum»). 49 E morí
dirà David? Què anadiràs a David, ton
diran per enganar-lo axí com en los
direm fou asetiament per albergar los
discreció en regir sobre Yrrael e que
discret era. 23 E Barachies e Canà,
discret e scrivà; [*] Jael, fill de Simon,
Dison [*] e Ambran e Esbran e Aytaran e
Dison foren Hus e Aram. 43 Aquests són los
dissaptes. 33 Aquests éran tots los
dissaptes, en los caps dels mesos e de las
Dissipey, fill de Leon, fill de Jadeyà,
dit remembrament de açò que no podem dir,
dit en lo Avengeli segons sent Johan: «Qui
dit és, foren Abram e Ysay e Ebron e
dit és. 66 E la sort del linatge dels
dit açò, lexà d’aquí avant l’archa del
dit. 24 E sia cregut e crescut lo teu nom
dit: “Tu no bestiràs casa en mon nom, car
ditas dabans ab vergas qui éran posades, e
dits libres per Oríginers doctor, lo qual
dits en cascuna mà e en cascun peu, que
dits. Aquest fou nat en Rafà. 7 [*] e
diu [*]: «Veuran aquell [*] lo qual ull no
diu la Scriptura, del ventre d’aquella
diu que los LXX enterpetredors no han e
diu Ysmeu: «Si las orrellas dels altres
“Diu nostro Senyor: Tu no bastiràs casa en
“Diu nostro Senyor Déu [*]: ‘Jo t’he pres
“Diu nostro Senyor que prengues qualcose
dius. Car molt los plagué aquesta cose. 5
diuytena a Paraÿas, 16 e la denovena a
diversos aximplis sían trobats e la
diversos oficis, los quals intraven e
Divré a-Iamín, ço és, a saber, «las
divuytena sort axí a Anamà e a sos fills e
dix Saül a son scuder: –Trau ta spasa e
dix: “Tu seràs pastor del meu poble [*] e
dix: –Tot hom qui ferrà lo gebuzeu
dix: –No plàcia a Déu que jo fassa aquesta
dix-los si éran venguts per pau ni per
dix: –Amb tu, David, e amb tu, fill de
dix David a tota la univercitat de Yrrael:
dix tota la universitat: –Fam-ho axí com
dix-li nostro Senyor: –Puge-hy, que jo
dix-los: –Sportellat ha nostro Senyor
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1Par 14,14
concell a nostro Senyor, e Déu li
1Par 15,2
e atendà aquí tenda. 2 E adonchs
1Par 15,12 e Samaÿas e Elí e Aminadab. 12 E
1Par 15,16
en lurs spatles ab perxes. 16 E
1Par 17,1
que David stave en son alberch,
1Par 17,2
de Déu stà dessots cortines. 2 E
1Par 17,15
e tota aquesta vizió que Déu
1Par 17,15 aquesta vizió que Déu dix a Natan,
1Par 17,16
e stech devant nostro Senyor, e
1Par 19,2
lo qual havia nom Anum [*]. 2 E
1Par 19,5
éran envergonyits los hòmens, e
1Par 19,12
Isay contra los fills d’Amon. 12 E
1Par 21,2
David que comptàs lo poble. 2 E
1Par 21,3
lo nombre, car saber-ho vull. 3 E
1Par 21,8
nostro Senyor, e ferí Yrrael. 8 E
1Par 21,13
en aquell qui·m tremet.” 13 E
1Par 21,17
de celicis e de sachs [*]. 17 E
1Par 21,18
18 E l’àngel de nostro Senyor
1Par 21,19
per la paraula de Gaddi, la qual
1Par 21,22
David la sua faç envés terra. 22 E
1Par 21,23
la morteldat sobre lo poble. 23 E
1Par 21,24
secrifici; tot t’ho donaré. 24 E
1Par 21,27
lo altar de l’holocaust. 27 E
1Par 22,1 Senyor Déu. 22,Tit Capítol XXII 1 E
1Par 22,5
molta fusta de cedre. 5 E adonchs
1Par 23,25 Déu de XX anys ensús. 25 Car David
1Par 27,23 XX anys en amunt, car nostro Senyor
1Par 28,2
hach ajustats, levà’s en peus e
1Par 28,6
e regnar sobre Yrrael. 5 [*] 6 E
1Par 28,19
de part de nostro Senyor Déu. E
1Par 28,20 de part de nostro Senyor Déu.» 20 E
1Par 29,1 29,Tit Capítol XXVIIII º 1 Ladonchs
1Par 29,10
Déu devant tota la moltitut e
1Par 29,20
que he endressat. 20 E adonchs
1Par 1,38
e Sibeon e Am e Dian e Àsser e
1Par 28,11
e de sas salas e [*] de sas cambres
1Par Prol,3
havían 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
Fou Jabés [*] dient: –Li infantà ab
1Par 26,12
porters dels caps dels hòmens e
1Par 22,12
perlat per tu nostro Senyor. 12 E
1Par Prol,65
e és scrit [*] que lo Salvador
1Par 2,35 que havia nom Saarchaà. 35 E Seran
1Par 14,17
per tota la terra, e nostro Senyor
1Par 15,13
13 car Déu en la primaria no·m
1Par 16,7
Senyor Déu. 7 E aquell mateix die
1Par 18,6
6 E fou subjugat Aram a David e
1Par 19,11
contre Aram, 11 e l’altre poble
1Par 21,5
Yrrael, e vench [*], 5 a David, e
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dix: –Puja derrera ells e fes-los la
dix David que nengú no s’acostàs en l’
dix-los: –Vosaltres sou los caps petrons
dix David als prínceps dels levitans que
dix a Natan profeta: –Vet que jo sech en
dix Natan a David: –Fes tot ço que és en
dix a Natan, dix Natan a David. 16 E vench
dix Natan a David. 16 E vench David e
dix: –Qui som jo, Senyor, ni qui és mon
dix David: –Faré amistansa ab Naum, fill
dix: –Stau en Gerichó fins que la barba
dix Joab a son germà: –Si pus fort és Aram
dix David a Joab e als primers nats del
dix Joab: –Nostro Senyor anedirà a son
dix David a nostro Senyor Déu: –Fort he
dix David a Gaddi: –[*] Molt més am jo
dix David a nostro Senyor: –Jo som aquell
dix a Gaddi: –Digues a David que dres
dix per nom de Déu. 20 E giràs Evau e viu
dix David a Evau: –Dóne’m lo loch de la
dix Evau a David: –Pren-la e fasse’n
dix lo rey [*] a Evau: –Axí no és per mi
dix nostro Senyor a l’àngel: –Torna ton
dix David: –Açò serà la casa de Déu [*], e
dix David: –Mon fill Salamó és fedrí [*] e
dix: –Reposerà nostro Senyor Déu al ceu
dix: «Jo crexaré Yrrael axí com las stelas
dix: –Oyiu, mos germans e mon poble, jo
dix Déu a mi: “Salamó, ton fill, bestirà a
dix David: «Tot açò m’és stat fet a saber
dix David a Salamó, son fill: –Sfortce’t
dix lo rey David a tota la univercitat qui
dix: –Beneÿt sias tu, Senyor, Déu de
dix David a tota la congregació: –Beneÿt
Dizan. 39 E los fills de Loscan, Heyl e
dobles e la casa del cubertís. 12 E la
doctor sant dels bisbes, me rebujarias que
doctor, lo qual hi treballà molt, e tot lo
dol molt de temps, e vengueren sos germans
dolor, haurà nom axí. 10 E cridà Jabés lo
dómeas de prop lurs germans per servir en
don-te Déu seny e discreció en regir
donà testimoni qui és scrit. [*] En aquell
donà-li sa filla per muller, e infantà
donà la sua por per totas las gents.
donà entendre envés ell, per ço com nós no
donà David als capellans a cantar per loar
donà-li trehut. E salvà nostro Senyor a
donà a [*] Isay contra los fills d’Amon.
donà-li lo nombre del poble. E foren
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1Par 21,14 mans dels hòmens. 14 E, adonchs,
1Par 21,25 los holocausts fossen debades. 25 E
1Par 25,5
de Déu per axalsar noblesa. E
1Par 28,11
sfortsa’t e fes-ho. 11 E
1Par 28,16
[*] e de sas cressolas [*]. 16 E
1Par 28,19 de nostro Senyor Déu. 19 Tot açò li
1Par 29,25
alt Salamó a ulls de tot Yrrael e
1Par Prol,33
mescla la expozició de Teozi,
1Par Prol,36
ab vergas qui éran posades, e
1Par 5,1
com ensutzà lo lit de son pare, fou
1Par 18,2
ferí Moab, e foren los moabites [*]
1Par 15,16 e ab sembes per alsar gran veu per
1Par 29,3 de marbre. 3 E encara he volgut més
1Par 16,18
de tostemps, 18 dient: “A tu
1Par 21,23
lenya [*] al secrifici; tot t’ho
1Par 22,9
e haurà nom Salamó. Pau e repòs
1Par 29,3
he tresor d’or e d’argent que
1Par 6,56
el camp de la ciutat e sos cortills
1Par 6,57
de Sefoniè. 57 E als fills de Aron
1Par 6,60
[*]. 60 E del trip de Benjamín 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
havían vodat, car ab lo cor complit
1Par 29,14
tu és tot e de la tua mà te havem
1Par 16,28 a nostro Senyor, linatge de pobles,
1Par 16,29
donau a Déu glòria e honor, 29
1Par 22,19
e devant lo ceu poble. 19 Ara
1Par 16,28
e magnificència és lo ceu loch. 28
1Par 29,8
E aquell qui havia pedres precioses
1Par 5,26
havia destrovits devant ells. 26 E
1Par 21,12 de Déu en lo terma de Yrrael. Ara,
1Par 22,13 lig de nostro Senyor Déu teu. 13 E
1Par 29,18
cogitacions de cor de ton poble;
1Par Prol,38
dels LXX enterpetredors [*].
1Par Prol,69 han e [*] la sgleya ho té en dupte?
1Par 5,3
fou anomenada a Josep. 3
1Par 22,11
sobre Yrrael per tostemps.” 11
1Par 29,5
per fer tota obre de mà de mestres.
1Par 29,6
e que la stena a nostro Senyor? 6
1Par 21,22
Senyor, per lo planer argent lo’m
1Par 21,22 envés terra. 22 E dix David a Evau:
1Par 22,18
tots vostros enamichs tot entorn, e
1Par Prol,79 Menys de açò, membre a mi que
1Par 18,2
e foren los moabites [*] donant
1Par 19,6
per soldejar Aran e Neraymà e
1Par 24,12
a Eliesip e Sebeazequim, e la
1Par 25,19 a sos germans, e foren XII; 19 e la
1Par 29,7 casa de nostro Senyor Déu [*], X M
1Par 21,18
dix a Gaddi: –Digues a David que
1Par 11,11
dels terratinents; ell gitava son
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donà nostro Senyor morteldat en Yrrael e
donà David a Evau [*] DC pessas d’or. 26
donà Déu a Aman XIIII fills e III filles.
donà David a Salamó, son fill, la forma
donà-li or a pes a ops de la taula de l’
donà per scrit de part de nostro Senyor
donà sobra ell honor del regne que [*]
dóna a conèxer, ço és a saber, aquellas
dóna a conèxer algunes coses supèrflues
donada la primera generació a [*] Judà, e
donant dons per trahut a David. 3 E ferí
donar alegria. 17 E feren star los
donar en la casa de mon Déu, car encare he
donaré la terra de Canahan, part de la
donaré. 24 E dix lo rey [*] a Evau: –Axí
donaré a Yrrael en tots sos dies. 10 Ell
donaré a la casa de mon Déu, part tot açò
donaren a Calef, fill de Sefoniè. 57 E als
donaren ciutat de recolliment en Hebron, e
donaren atrecí Gabaà e Alàmenth [*] e sos
donaren en sort del trip de Judà e dels
donaren-los ciutats de reculliment:
donaren a nostro Senyor, e nagex lo rey
donat. 15 Car palegrins som devant tu,
donau a Déu glòria e honor, 29 donau a
donau a nostro Senyor la glòria del ceu
donau lo cor a demanar a nostro Senyor Déu
Donau glòria a nostro Senyor, linatge de
donava-les al tresor de la casa de
donchs lo Déu d’Irrael scomoch contre
donchs, digues què respondré en aquell qui
donchs seràs abundant si guardes a fer las
donchs tu, Senyor, endressa lur cor [*].
Donchs si als altres no covenia de tenir
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 qui no umpla [*]
Donchs, vodaren los [*] prínceps dels
dóne, per ço que sia stancada la morteldat
–Dóne’m lo loch de la era e bastiré altar
donerà en vostra mà los habitadors de la
doní e liuré a vosaltres la splanació dels
dons per trahut a David. 3 E ferí David
Doran e Macà, e encara que soldejassen de
dotzena a Hupà, 13 e la tretzena a Gebeal,
dotzena sort, a Essabies e a sos fills e a
drachmas d’argent e [*] XVIII M quintars
dres altar a Déu en la era de Evau
dret sobre CCC hòmens qui matà una vegade.
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1Par 15,13
ço com nós no·l requerim segons dret. 14 E los sacerdots santificaren los
1Par 6,39
son germà Ysay stave sobre la part dreta. E aquell Asap fon fill de
1Par 12,2
2 traent sagetes ab arch en la mà dreta, e ab la mà squerra las pedres e las
1Par 29,17
Déu, que tu tries lo coratge dels dreturés e dels teus alets. Jo amb la
1Par 28,1
tots los prínceps de la host e los duchs dels trips e los primers nats de las
1Par 1,30
e Adobael e Mibsan 30 e Mismà e Dumà e Mossaà e Adat e Temà 31 e Geçur e
1Par Prol,68
no han e [*] la sgleya ho té en dupte? Donchs tornem als jueus, on nostro
Par Prol,1
del Vell Testament. Prol E és tal e ten gran que sens aquest, si negú vol
Par Prol,4
de si matex, car per sengles noms e sengles punts de paraules las històries
Par Prol,8
l’Avengeli axí matex se determena e hy són tocades. Adonchs lo Paralipàmenon
Par Prol,12
car aquellas coses que en la Lig e en los libres dels Reys no són planament
Par Prol,13 Reys no són planament contengudes e són lexades e oblidades, en aquest libre
Par Prol,13planament contengudes e són lexades e oblidades, en aquest libre se contenen
1Par Prol,2 dels LXX enterpetredors stava ferma e pura segons açò que ells havían
1Par Prol,7 inflamat en las orellas dels hòmens e havían confermade la fe de la novella
1Par Prol,9
justa cose era que fos afermat e nostre cilenci aprovàs. Car, segons las
1Par Prol,11
diversos aximplis sían trobats e la treslació entiga e germana nostra sia
1Par Prol,11
sían trobats e la treslació entiga e germana nostra sia corrompuda e
1Par Prol,12 e germana nostra sia corrompuda e fortsade, tu cuydes que sia nostra
1Par Prol,13 tu cuydes que sia nostra voluntat e de molts és jutjat, què sia vera cose, o
1Par Prol,17 los jueus. Sàpies que Alexandria e Agipte loen Hacissiya actor lur [*] los
1Par Prol,19
lur [*] los LXX enterpetredors, e Contestinoble entrò en Entiotxa loen e
1Par Prol,19
entrò en Entiotxa loen e tenen per bons los treslats de Lucià
1Par Prol,20 bons los treslats de Lucià màrtir, e las migenseras províncies qui són entre
1Par Prol,23 los quals libres splanaren Pamfili e Euzebe, e foren los dits libres per
1Par Prol,24 libres splanaren Pamfili e Euzebe, e foren los dits libres per Oríginers
1Par Prol,25
doctor, lo qual hi treballà molt, e tot lo setgle combat entre si ab
1Par Prol,30 a saber, que la una no hy concentí e los altres aytentost concintents en si
1Par Prol,36 dabans ab vergas qui éran posades, e dóna a conèxer algunes coses supèrflues
1Par Prol,39
ço que una vegada havían pres, e aprés de les LXX ceŀles, las quals
1Par Prol,42 sens actor, obriren sengles ceŀlas, e asò·s lig en lurs sgleyas, la qual cose
1Par Prol,43 no sabéran los LXX enterpetredors, e adonchs, per què no rebran la mia
1Par Prol,45
en letí ni per què·s cuyden e cuydaren que [*] la mia treslació, qui
1Par Prol,46
qui era treta de la treslació vella e sfortsade, jo haja bestida novella obra,
1Par Prol,49
meu treball provat per los jueus e·ncara de assò qui és per l’apòstol?
1Par Prol,56
en aquells qui l’amen», e las altres coses semblants de aquestas
1Par Prol,58
dels jueus. Sertes los apòstols e los avengelistes havían coneguts los LXX
1Par Prol,61
Déu Jesucrist, faedor de l’un e de l’altre Testament, havia dit en lo
1Par Prol,65maneran flums d’aygüe viva.» Hoch, e és scrit [*] que lo Salvador donà
1Par Prol,68 que los LXX enterpetredors no han e [*] la sgleya ho té en dupte? Donchs
1Par Prol,70 als jueus, on nostro Senyor parlà e los dexebles ne prengueren aximpli. Jo
1Par Prol,72 coses per las paraules dels entichs e responch solament als contredients, qui
1Par Prol,74
maldient, legint per los cantons, e axí matex los acuzadors [*], com en las
1Par Prol,77
despuxs reproven, axí si virtut e vici no són en las coses, mas que sia
1Par Prol,78
mas que sia mudade ab lo actor e ab lo mestre. Menys de açò, membre a mi
1Par Prol,79
de açò, membre a mi que doní e liuré a vosaltres la splanació dels LXX
1Par Prol,81 dels LXX enterpetredors, corregida e smanade, del lenguatge grech, e no
1Par Prol,82
e smanade, del lenguatge grech, e no deuria ésser tengut per lur enamich
1Par Prol,87
per ço és fet que las històrias [*] e los boscatges dels noms, qui són
1Par Prol,89 enteniment ells senyen, clarament e manifesta depertits per rimes «en cants
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1Par Prol,91«en cants que servesquen a mi matex e als meus»; e faré açò segons que diu
1Par Prol,91 servesquen a mi matex e als meus»; e faré açò segons que diu Ysmeu: «Si las
1Par 1,5
5 Los fills de Jàfet foren Gómer e Magoy, Naday e Genam e Tubal e Mose e
1Par 1,5 de Jàfet foren Gómer e Magoy, Naday e Genam e Tubal e Mose e Tiram. 6 E los
1Par 1,5 foren Gómer e Magoy, Naday e Genam e Tubal e Mose e Tiram. 6 E los fills de
1Par 1,5
e Magoy, Naday e Genam e Tubal e Mose e Tiram. 6 E los fills de Gómer
1Par 1,5
Naday e Genam e Tubal e Mose e Tiram. 6 E los fills de Gómer foren
1Par 1,6
fills de Gómer foren Seman, Edifat e Soarmà. 7 E los fills de Genan foren
1Par 1,7
7 E los fills de Genan foren Elizà e Traciza e los quireus e los radauras. 8
1Par 1,7
de Genan foren Elizà e Traciza e los quireus e los radauras. 8 E los
1Par 1,7
foren Elizà e Traciza e los quireus e los radauras. 8 E los fills de Cam foren
1Par 1,8
8 E los fills de Cam foren Ehús e los egipcians e Pur e Canaan. 9 E los de
1Par 1,8
de Cam foren Ehús e los egipcians e Pur e Canaan. 9 E los de Cuns foren
1Par 1,8
foren Ehús e los egipcians e Pur e Canaan. 9 E los de Cuns foren Sabaà e
1Par 1,9 Canaan. 9 E los de Cuns foren Sabaà e Belerià e Abdè e Romà e Septachà. E los
1Par 1,9
E los de Cuns foren Sabaà e Belerià e Abdè e Romà e Septachà. E los fills de
1Par 1,9
Cuns foren Sabaà e Belerià e Abdè e Romà e Septachà. E los fills de Romà
1Par 1,9 foren Sabaà e Belerià e Abdè e Romà e Septachà. E los fills de Romà foren
1Par 1,9
E los fills de Romà foren Sàbaa e Dedan. 10 E Cus engendrà Nimereob, e
1Par 1,10 Dedan. 10 E Cus engendrà Nimereob, e aquest comensà de ésser hom fort en
1Par 1,11
11 E d’ell isqueren los luetrans e los nemitans [*] 12 [*] e los
1Par 1,12
luetrans e los nemitans [*] 12 [*] e los casaluytans, e de aquests axiren los
1Par 1,12
[*] 12 [*] e los casaluytans, e de aquests axiren los felisteus e los
1Par 1,12
e de aquests axiren los felisteus e los captoreus. 13 E Canaan, Sidon, [*]
1Par 1,13
Sidon, [*] fou son primer nat, e los eteus 14 e gebuzeus e amoreus e
1Par 1,14
fou son primer nat, e los eteus 14 e gebuzeus e amoreus e gezeus, 15 e los
1Par 1,14
nat, e los eteus 14 e gebuzeus e amoreus e gezeus, 15 e los aveus e los
1Par 1,14 e los eteus 14 e gebuzeus e amoreus e gezeus, 15 e los aveus e los aquiraneus
1Par 1,15
e gebuzeus e amoreus e gezeus, 15 e los aveus e los aquiraneus e los siveus
1Par 1,15
e amoreus e gezeus, 15 e los aveus e los aquiraneus e los siveus 16 e los
1Par 1,15
15 e los aveus e los aquiraneus e los siveus 16 e los arnadeus e
1Par 1,16
e los aquiraneus e los siveus 16 e los arnadeus e samaritans [*]. 17 E los
1Par 1,16
e los siveus 16 e los arnadeus e samaritans [*]. 17 E los fills de Sem
1Par 1,17
17 E los fills de Sem foren Elam e Assur e Arfassat e Eliud e Aram e Hus e
1Par 1,17 los fills de Sem foren Elam e Assur e Arfassat e Eliud e Aram e Hus e Hul e
1Par 1,17
Sem foren Elam e Assur e Arfassat e Eliud e Aram e Hus e Hul e Gèter e
1Par 1,17
Elam e Assur e Arfassat e Eliud e Aram e Hus e Hul e Gèter e Màsseig. 18 E
1Par 1,17
e Assur e Arfassat e Eliud e Aram e Hus e Hul e Gèter e Màsseig. 18 E Arzat
1Par 1,17
e Arfassat e Eliud e Aram e Hus e Hul e Gèter e Màsseig. 18 E Arzat
1Par 1,17 Arfassat e Eliud e Aram e Hus e Hul e Gèter e Màsseig. 18 E Arzat engendrà
1Par 1,17 e Eliud e Aram e Hus e Hul e Gèter e Màsseig. 18 E Arzat engendrà Cella, e
1Par 1,18 Màsseig. 18 E Arzat engendrà Cella, e Cella engendrà Éber. 19 E foren nats a
1Par 1,19
fills, lo nom de la un fou Fàlech, e·n aquest temps fou pertida la terra; e
1Par 1,19
aquest temps fou pertida la terra; e lo nom de son germà fou Gechan. 20 E
1Par 1,20
20 E Gechan engendrà Elmadat e Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e Adoram e
1Par 1,20 E Gechan engendrà Elmadat e Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e Adoram e Huzal e
1Par 1,20 engendrà Elmadat e Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e Adoram e Huzal e Diquelà 22 e
1Par 1,21 Elmadat e Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e Adoram e Huzal e Diquelà 22 e Ebal e
1Par 1,21 Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e Adoram e Huzal e Diquelà 22 e Ebal e Ebimael [*]
1Par 1,21 Sarmanè e Sare 21 e Adoram e Huzal e Diquelà 22 e Ebal e Ebimael [*] 23 e
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21 e Adoram e Huzal e Diquelà 22
1Par 1,22 Adoram e Huzal e Diquelà 22 e Ebal
1Par 1,23
Diquelà 22 e Ebal e Ebimael [*] 23
1Par 1,23
22 e Ebal e Ebimael [*] 23 e Efir
1Par 1,23
e Ebimael [*] 23 e Efir e Avilà
1Par 1,25
Arficiat, Sala, 25 Éber, Fàleig
1Par 1,26
Sala, 25 Éber, Fàleig e Rahú 26
1Par 1,26
25 Éber, Fàleig e Rahú 26 e Salech
1Par 1,26
Fàleig e Rahú 26 e Salech e Nacor
1Par 1,27 Rahú 26 e Salech e Nacor e Tare, 27
1Par 1,28
E los fills de Abraam foren Ysach
1Par 1,29
nat de Ysmael hach nom Nabayot,
1Par 1,29
hach nom Nabayot, e l’altre Cadar
1Par 1,29
Nabayot, e l’altre Cadar e Adobael
1Par 1,30
altre Cadar e Adobael e Mibsan 30
1Par 1,30
e Adobael e Mibsan 30 e Mismà
1Par 1,30 Adobael e Mibsan 30 e Mismà e Dumà
1Par 1,30 Mibsan 30 e Mismà e Dumà e Mossaà
1Par 1,30 30 e Mismà e Dumà e Mossaà e Adat
1Par 1,31 e Dumà e Mossaà e Adat e Temà 31
1Par 1,31 e Mossaà e Adat e Temà 31 e Geçur
1Par 1,31
e Adat e Temà 31 e Geçur e Nafís
1Par 1,32 de Abraam, fou lo primer Gembran,
1Par 1,32
fou lo primer Gembran, e Jaes
1Par 1,32 primer Gembran, e Jaes e Medan [*]
1Par 1,32
e Jaes e Medan [*] e Bilbach
1Par 1,32
[*] e Bilbach e Sua. E Jachzan,
1Par 1,32 e Bilbach e Sua. E Jachzan, e Sàbaa
1Par 1,35
foren Ysaú [*]. 35 [*] Elifans
1Par 1,35
Ysaú [*]. 35 [*] Elifans e Reuel
1Par 1,35
[*]. 35 [*] Elifans e Reuel e Gebús
1Par 1,35 Elifans e Reuel e Gebús e Johavilan
1Par 1,36
los fills de Elifans foren Teniman
1Par 1,36
de Elifans foren Teniman e Homar
1Par 1,36
foren Teniman e Homar e Fazí
1Par 1,36 Teniman e Homar e Fazí e Gehecham
1Par 1,36 Homar e Fazí e Gehecham e Quenean
1Par 1,36 Fazí e Gehecham e Quenean e Temnià
1Par 1,37
37 E los fills de Reuel foren Nàhat
1Par 1,37
fills de Reuel foren Nàhat e Jamre
1Par 1,37 Reuel foren Nàhat e Jamre e Sammà
1Par 1,38
38 E los fills de Saÿr foren Loscan
1Par 1,38
fills de Saÿr foren Loscan e Sebal
1Par 1,38 Saÿr foren Loscan e Sebal e Sibeon
1Par 1,38 foren Loscan e Sebal e Sibeon e Am
1Par 1,38 Loscan e Sebal e Sibeon e Am e Dian
1Par 1,38 Sebal e Sibeon e Am e Dian e Àsser
1Par 1,39
39 E los fills de Loscan, Heyl
1Par 1,39 los fills de Loscan, Heyl e Geheman
1Par 1,39 de Loscan, Heyl e Geheman e Manahà

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

e Ebal e Ebimael [*] 23 e Efir e Avilà e
e Ebimael [*] 23 e Efir e Avilà e Jabach.
e Efir e Avilà e Jabach. E tots aquests
e Avilà e Jabach. E tots aquests foren
e Jabach. E tots aquests foren fills de
e Rahú 26 e Salech e Nacor e Tare, 27 e
e Salech e Nacor e Tare, 27 e Tare
e Nacor e Tare, 27 e Tare engendrà [*]
e Tare, 27 e Tare engendrà [*] Abraam. 28
e Tare engendrà [*] Abraam. 28 E los fills
e Ysmael. 29 Aquestas són les generacions:
e l’altre Cadar e Adobael e Mibsan 30 e
e Adobael e Mibsan 30 e Mismà e Dumà e
e Mibsan 30 e Mismà e Dumà e Mossaà e Adat
e Mismà e Dumà e Mossaà e Adat e Temà 31 e
e Dumà e Mossaà e Adat e Temà 31 e Geçur e
e Mossaà e Adat e Temà 31 e Geçur e Nafís
e Adat e Temà 31 e Geçur e Nafís e
e Temà 31 e Geçur e Nafís e Quèdema.
e Geçur e Nafís e Quèdema. Aquests foren
e Nafís e Quèdema. Aquests foren fills de
e Quèdema. Aquests foren fills de Ysmael.
e Jaes e Medan [*] e Bilbach e Sua. E
e Medan [*] e Bilbach e Sua. E Jachzan, e
e Bilbach e Sua. E Jachzan, e Sàbaa e
e Sua. E Jachzan, e Sàbaa e Dedan. 33 [*]
e Sàbaa e Dedan. 33 [*] Tots aquests
e Dedan. 33 [*] Tots aquests isquéran de
e Reuel e Gebús e Johavilan e Corè. 36 E
e Gebús e Johavilan e Corè. 36 E los fills
e Johavilan e Corè. 36 E los fills de
e Corè. 36 E los fills de Elifans foren
e Homar e Fazí e Gehecham e Quenean e
e Fazí e Gehecham e Quenean e Temnià e
e Gehecham e Quenean e Temnià e Amalech.
e Quenean e Temnià e Amalech. 37 E los
e Temnià e Amalech. 37 E los fills de
e Amalech. 37 E los fills de Reuel foren
e Jamre e Sammà e Miran. 38 E los fills de
e Sammà e Miran. 38 E los fills de Saÿr
e Miran. 38 E los fills de Saÿr foren
e Sebal e Sibeon e Am e Dian e Àsser e
e Sibeon e Am e Dian e Àsser e Dizan. 39 E
e Am e Dian e Àsser e Dizan. 39 E los
e Dian e Àsser e Dizan. 39 E los fills de
e Àsser e Dizan. 39 E los fills de Loscan,
e Dizan. 39 E los fills de Loscan, Heyl e
e Geheman e Manahà e Lotan, que hach nom
e Manahà e Lotan, que hach nom Ramnà. 40 E
e Lotan, que hach nom Ramnà. 40 E los
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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 1,51
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 2,2
1Par 2,3
1Par 2,3
1Par 2,3
1Par 2,4
1Par 2,5
1Par 2,9
1Par 2,10
1Par 2,11
1Par 2,12
1Par 2,14
1Par 2,16
1Par 2,16
1Par 2,16
1Par 2,17
1Par 2,18

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

40 E los fills de Saban foren Aylam
fills de Saban foren Aylam e Nanat
de Saban foren Aylam e Nanat e Ebel
foren Aylam 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 Dison [*]
Am e Dian foren Dison [*] e Ambran
foren Dison [*] e Ambran e Esbran
[*] e Ambran e Esbran e Aytaran
42 E los fills de Ésan foren Balam
fills de Ésan foren Balam e Senavan
E los fills de Dison foren Hus
nom dabans Dinadab. 44 E morí Bele,
lloc Joab, fill de Sara [*]. 45 [*]
terra de Tennam. 46 E morí Cusun,
qui ferí Median al camp de Moab;
ciutat era Avir. 47 E morí Edat,
de Masareta. 48 E morí Samblà,
flum»). 49 E morí Saül de Roebet,
[*]. 50 E morí Bahal-Anan,
e regnà en son loch Edar;
e lo nom de la sua ciutat era Pahí,
fou fill de Masaab. 51 E morí Adar,
e foren majorals de Edom: Tamnà
majorals de Edom: Tamnà e Aylà
de Edom: Tamnà e Aylà e Geret 52
e Aylà e Geret 52 e Mahulibamà
Aylà e Geret 52 e Mahulibamà e Elà
52 e Mahulibamà e Elà e Pinon 53
Mahulibamà e Elà e Pinon 53 e Canòs
e Elà e Pinon 53 e Canòs e Temman
53 e Canòs e Temman e Mibzar 54
e Temman e Mibzar 54 e Mardiel
Dan, Josep, Benjamín, Naptalim, Gad
3 E los fills de Judà foren Her
los fills de Judà foren Her e Onan
Judà mal en l’esguardament de Déu,
-lo. 4 E Tamar li infantà Fares
5 E los fills de Fares foren Srom
li infantà Nezaracamel foren Rama
10 E Rama engendrà Aminadab,
[*]. 11 E Naasson engendrà Salmon,
Bohors. 12 E Bohors engendrà Obet,
lo terç [*], 14 Nethan lo quart,
[*]. 16 E las germanes foren Sarugà
E los fills de Sarugà foren Abigay
fills de Sarugà foren Abigay e Joab
[*]. 17 E Abigal infantà Amassà,
Aquests són sos fills: Sézer

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

e Nanat e Ebel e Safí e Onan. E los fills
e Ebel e Safí e Onan. E los fills de
e Safí e Onan. E los fills de Sibeon foren
e Onan. E los fills de Sibeon foren Ayà e
e Anà. 41 E los fills de Am e Dian foren
e Dian foren Dison [*] e Ambran e Esbran e
e Ambran e Esbran e Aytaran e Caran. 42 E
e Esbran e Aytaran e Caran. 42 E los fills
e Aytaran e Caran. 42 E los fills de Ésan
e Caran. 42 E los fills de Ésan foren
e Senavan e Jactan. E los fills de Dison
e Jactan. E los fills de Dison foren Hus e
e Aram. 43 Aquests són los reys que
e regnà en son lloc Joab, fill de Sara
e regnà aprés ell Cusun, de terra de
e regnà aprés ell Edat [*], qui ferí
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 Roebetalnaar
e regnà en son loch Bahal-Anan [*]. 50 E
e regnà en son loch Edar; e lo nom de la
e lo nom de la sua ciutat era Pahí, e lo
e lo nom de sa muller era Machabel, filla
e foren majorals de Edom: Tamnà e Aylà e
e Aylà e Geret 52 e Mahulibamà e Elà e
e Geret 52 e Mahulibamà e Elà e Pinon 53 e
e Mahulibamà e Elà e Pinon 53 e Canòs e
e Elà e Pinon 53 e Canòs e Temman e Mibzar
e Pinon 53 e Canòs e Temman e Mibzar 54 e
e Canòs e Temman e Mibzar 54 e Mardiel e
e Temman e Mibzar 54 e Mardiel e Enan.
e Mibzar 54 e Mardiel e Enan. Aquests XI
e Mardiel e Enan. Aquests XI foren
e Enan. Aquests XI foren majorals de Edom.
e Asser. 3 E los fills de Judà foren Her e
e Onan e Salè. Aquests tres li infantà
e Salè. Aquests tres li infantà Barsua
e Déu ocís-lo. 4 E Tamar li infantà
e Zàram. E foren los fills de Judà cinc. 5
e Mul. 6 E los fills de Zàram foren [*]. 7
e Calubay. 10 E Rama engendrà Aminadab, e
e Aminadab engendrà Naasson [*]. 11 E
e [*] Bohors. 12 E Bohors engendrà Obet, e
e Obet engendrà Gessè. 13 E Gessè engendrà
e Raday lo quint, 15 Somolo lo sizè, Daviu
e Abigal. E los fills de Sarugà foren
e Joab e Azael [*]. 17 E Abigal infantà
e Azael [*]. 17 E Abigal infantà Amassà, e
e lo pare de Amassà fou Guèter ysmaelita.
e Sobal e Ardon. 19 E murí Esubà, e pres
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1Par 2,18
són sos fills: Sézer e Sobal e Ardon. 19 E murí Esubà, e pres Subà
1Par 2,19
e Sobal e Ardon. 19 E murí Esubà, e pres Subà Efetar per muller e infantà1Par 2,19
e pres Subà Efetar per muller e infantà-li Hur. 20 E [*] Hurí, e Hurí
1Par 2,20
e infantà-li Hur. 20 E [*] Hurí, e Hurí engendrà Bessales. 21 E despuxs
1Par 2,21
la filla de Machir, pare de Galaad, e pres-la per muller. E ell era de LX
1Par 2,21
per muller. E ell era de LX anys, e engendrà Sagub. 22 E Sagub engendrà
1Par 2,22 Sagub. 22 E Sagub engendrà Gehir, e aquest hach XXIII ciutats en la terra de
1Par 2,23
Galaad. 23 E prengueren-la Gessur e Aram, las viles de Jahir e Tenat e ses
1Par 2,23
Gessur e Aram, las viles de Jahir e Tenat e ses viletas, e foren LX ciutats;
1Par 2,23
e Aram, las viles de Jahir e Tenat e ses viletas, e foren LX ciutats; totas
1Par 2,23
de Jahir e Tenat e ses viletas, e foren LX ciutats; totas aquestas foren
1Par 2,25 de Gerexinel [*], lo primer nat Ram e Bunà e Roen e Somach [*]. 26 E
1Par 2,25
[*], lo primer nat Ram e Bunà e Roen e Somach [*]. 26 E Gerechinel hach
1Par 2,25
lo primer nat Ram e Bunà e Roen e Somach [*]. 26 E Gerechinel hach altre
1Par 2,27 de Gerechinel, son primer nat Maas, e Jaquim e Quer. 28 E foren los fills de
1Par 2,27
son primer nat Maas, e Jaquim e Quer. 28 E foren los fills de Onam Samay
1Par 2,28
de Onam Samay [*]; foren Nadab e Abissur. 29 E lo nom de la muller de
1Par 2,29 nom de la muller de Abissur, Abial, e infantà-li Aban e Molid. 30 E los
1Par 2,29
Abissur, Abial, e infantà-li Aban e Molid. 30 E los fills de Nadab foren
1Par 2,31
E los fills d’Epahim foren Jasey, e lo fill de Jasey fou Safan, e lo fill de
1Par 2,31
e lo fill de Jasey fou Safan, e lo fill de Safan, Aquilach. 32 E los
1Par 2,32 Jadà, germà de Semehi, foren Gèter e Johenatan. E morí Gèter sens infans. 33
1Par 2,33
33 E los fills de Johe foren Pàlet e Samzà. Tots aquests devallaren de
1Par 2,34
E Seran no hach fills, sinó fillas, e havia un catiu egipcià, que havia nom
1Par 2,35
donà-li sa filla per muller, e infantà Aray Estey. 36 E Estey engendrà
1Par 2,36
Estey. 36 E Estey engendrà Natan, e Natan engendrà Sabet, 37 e Sabet
1Par 2,37
Natan, e Natan engendrà Sabet, 37 e Sabet engendrà [*], 38 [*] Austayan, 39
1Par 2,39
engendrà [*], 38 [*] Austayan, 39 e Austayan engendrà Ales, e Ales engendrà
1Par 2,39
39 e Austayan engendrà Ales, e Ales engendrà Alazà, 40 e Alazà engendrà
1Par 2,40
Ales, e Ales engendrà Alazà, 40 e Alazà engendrà [*] Celum, 41 e Celum
1Par 2,41
40 e Alazà engendrà [*] Celum, 41 e Celum engendrà Jachanià, e Jachanià
1Par 2,41
41 e Celum engendrà Jachanià, e Jachanià engendrà Elizamà. 42 E Calef,
1Par 2,42
fou Messà son primer nat, e Abipcí e los de Merezà, pare de Hebron.
1Par 2,42
fou Messà son primer nat, e Abipcí e los de Merezà, pare de Hebron. 43 [*]
1Par 2,43
pare de Hebron. 43 [*] foren Tora e Capúeha e Ràquim e Sàman. 44 E Sàman
1Par 2,43 Hebron. 43 [*] foren Tora e Capúeha e Ràquim e Sàman. 44 E Sàman engendrà
1Par 2,43 [*] foren Tora e Capúeha e Ràquim e Sàman. 44 E Sàman engendrà Jàchan, pare
1Par 2,45
E Geracham engendrà Semey, 45 e lo fill de Semey fou Mahon, pare de
1Par 2,46
concupina de Calech, infantà Aram e Massan e Gagats. E Aram engendrà Gecdan.
1Par 2,46
de Calech, infantà Aram e Massan e Gagats. E Aram engendrà Gecdan. 47 E los
1Par 2,47
E los fills de Gecdan foren Regen e Jochan e Jazà e Fales e Assà e Sàhaf. 48
1Par 2,47
de Gecdan foren Regen e Jochan e Jazà e Fales e Assà e Sàhaf. 48 E una
1Par 2,47 Gecdan foren Regen e Jochan e Jazà e Fales e Assà e Sàhaf. 48 E una concupina
1Par 2,47 foren Regen e Jochan e Jazà e Fales e Assà e Sàhaf. 48 E una concupina de
1Par 2,47
e Jochan e Jazà e Fales e Assà e Sàhaf. 48 E una concupina de Sàaf, que
1Par 2,48
nom Michalí, infantà a ell Zàbet e Tiranó, 49 lo qual engendrà Sàach, pare
1Par 2,49
engendrà Sàach, pare de Ysmaach, e Menessanà, pare de Mabenà e pare de
1Par 2,49
e Menessanà, pare de Mabenà e pare de Gabací. E Achzà fou filla de
1Par 2,50
lo seu primer nat fou de Efrata e hach nom Subal, pare de Cariacianim, 51
1Par 2,52
sobre la mitat de las passades, e hach fills; 53 e del linatge de
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EGERTON: PAR PROL, 1PAR

1Par 2,53
de las passades, e hach fills; 53 e del linatge de Cariaciarim fou lo
1Par 2,53
de Cariaciarim fou lo Jattael e la Putaria e lo Sunutà e lo Nestranyà, e
1Par 2,53
fou lo Jattael e la Putaria e lo Sunutà e lo Nestranyà, e aquells qui
1Par 2,53
lo Jattael e la Putaria e lo Sunutà e lo Nestranyà, e aquells qui axiren dels
1Par 2,53
Putaria e lo Sunutà e lo Nestranyà, e aquells qui axiren dels serjatans e
1Par 2,53
e aquells qui axiren dels serjatans e aquell fou ysraelita. 54 E los fills de
1Par 2,54
54 E los fills de Samet foren Laem e lo Nafà e Acorrobech e Joab e la meytat
1Par 2,54 fills de Samet foren Laem e lo Nafà e Acorrobech e Joab e la meytat de
1Par 2,54 foren Laem e lo Nafà e Acorrobech e Joab e la meytat de Malayta, sorrita. 55
1Par 2,54 Laem e lo Nafà e Acorrobech e Joab e la meytat de Malayta, sorrita. 55 E del
1Par 2,55
scrivans, 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 que
1Par 3,1
qual hach de Avinóhan la ismaleÿta, e lo segon Deniel, lo qual hach de Abigal
1Par 3,2
lo qual hach de Abigal de Carmel, 2 e lo terç fou Absalon, fill de Mechaà, que
1Par 3,4 4 Aquests V li nasqueren en Hebron, e regnà aquí VII anys e VI mesos; e en
1Par 3,4
en Hebron, e regnà aquí VII anys e VI mesos; e en Jerusalem regnà XXXIII
1Par 3,4
e regnà aquí VII anys e VI mesos; e en Jerusalem regnà XXXIII anys e VI
1Par 3,4
e en Jerusalem regnà XXXIII anys e VI mesos. 5 E nasqueren-li en
1Par 3,5
en Jerusalem aquests fills: Sevichà e Sebab e Natan e Salamó; aquests IV hach
1Par 3,5
aquests fills: Sevichà e Sebab e Natan e Salamó; aquests IV hach de
1Par 3,5
fills: Sevichà e Sebab e Natan e Salamó; aquests IV hach de Bersabé,
1Par 3,7
de Amiel. 6 [*] Elizamà, 7 Elifàlet e Nova e Nàfech e Jafia 8 [*] e Eludà [*].
1Par 3,7
6 [*] Elizamà, 7 Elifàlet e Nova e Nàfech e Jafia 8 [*] e Eludà [*]. 9 Tots
1Par 3,7
Elizamà, 7 Elifàlet e Nova e Nàfech e Jafia 8 [*] e Eludà [*]. 9 Tots són
1Par 3,8
e Nova e Nàfech e Jafia 8 [*] e Eludà [*]. 9 Tots són fills de David e
1Par 3,9
[*]. 9 Tots són fills de David e són VIIII, menys de aquells que hach de
1Par 3,9
aquells que hach de las concopines, e Tamar era lur germana. 10 E lo fill de
1Par 3,10 10 E lo fill de Salamó fou Roboam, e Abià fou son fill, [*] 11 [*] 12 e [*]
1Par 3,12
e Abià fou son fill, [*] 11 [*] 12 e [*] Azaries [*] 13 e Cham [*], e
1Par 3,13
[*] 11 [*] 12 e [*] Azaries [*] 13 e Cham [*], e Azetxies fou son fill, e
1Par 3,13
12 e [*] Azaries [*] 13 e Cham [*], e Azetxies fou son fill, e Manacè fou son
1Par 3,13
Cham [*], e Azetxies fou son fill, e Manacè fou son fill, 14 [*] e Jozies fou
1Par 3,14
fill, e Manacè fou son fill, 14 [*] e Jozies fou son fill. 15 E los de Jozies:
1Par 3,17
E los fills de Joatxim foren Assà e Salriem 18 e Malqueram e Padins e
1Par 3,18 de Joatxim foren Assà e Salriem 18 e Malqueram e Padins e Cenazar e Jacomies
1Par 3,18 foren Assà e Salriem 18 e Malqueram e Padins e Cenazar e Jacomies e Assomà e
1Par 3,18 e Salriem 18 e Malqueram e Padins e Cenazar e Jacomies e Assomà e Nebabies.
1Par 3,18 18 e Malqueram e Padins e Cenazar e Jacomies e Assomà e Nebabies. 19 E los
1Par 3,18
e Padins e Cenazar e Jacomies e Assomà e Nebabies. 19 E los fills de
1Par 3,18
e Cenazar e Jacomies e Assomà e Nebabies. 19 E los fills de Padies,
1Par 3,19
19 E los fills de Padies, Carrabael e Semehí; e los fills de Carrubael foren
1Par 3,19
de Padies, Carrabael e Semehí; e los fills de Carrubael foren Massulam e
1Par 3,19
fills de Carrubael foren Massulam e Ananies e Salumir, lur germana, 20 e
1Par 3,19 Carrubael foren Massulam e Ananies e Salumir, lur germana, 20 e Assubà e Tel
1Par 3,20 Ananies e Salumir, lur germana, 20 e Assubà e Tel e Baraxies e Azaries e
1Par 3,20 e Salumir, lur germana, 20 e Assubà e Tel e Baraxies e Azaries e Riassà e
1Par 3,20
lur germana, 20 e Assubà e Tel e Baraxies e Azaries e Riassà e Bàuxer
1Par 3,20
20 e Assubà e Tel e Baraxies e Azaries e Riassà e Bàuxer [*]. 21 E los
1Par 3,20 e Assubà e Tel e Baraxies e Azaries e Riassà e Bàuxer [*]. 21 E los fills de
1Par 3,20
e Tel e Baraxies e Azaries e Riassà e Bàuxer [*]. 21 E los fills de Anemies
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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 3,24
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 4,5
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
1Par 4,12
1Par 4,12
1Par 4,13
1Par 4,13
1Par 4,15
1Par 4,15
1Par 4,16
1Par 4,16
1Par 4,17
1Par 4,17
1Par 4,17
1Par 4,17
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fills de Anemies foren Peleties,
Peleties, e Ysaÿes fou son germà,
E lo fill de Sachanias fou Samÿas,
e los fills de Samÿas foren Atús
fills de Samÿas foren Atús e Gagal
Samÿas foren Atús e Gagal e Barzaa
Atús e Gagal e Barzaa e Naries
de Naries foren Joanay, Etzachies
E los fills de Joanay foren Atdaÿas
de Joanay foren Atdaÿas e Eliazip
foren Atdaÿas e Eliazip e Pelayà
Atdaÿas e Eliazip e Pelayà e Acap
e Eliazip e Pelayà e Acap e Jornam
e Pelayà e Acap e Jornam e Delayà
1 E los fills de Judà foren Fares
fills de Judà foren Fares e Sram
de Judà foren Fares e Sram e Carmí
foren Fares e Sram e Carmí e Hur
Sobal. 2 E [*] Sobal engendrà Jóat,
engendrà Jóat, e Jóat engendrà Umar
Jóat, e Jóat engendrà Umar e Lóat;
són los fills de Etam: Gezrael
los fills de Etam: Gezrael e Ysupnà
de Etam: Gezrael e Ysupnà e Gerbàs,
4 E [*] lo pare de Gedat,
de Hur, primerament nat d’Efrata
Baslem. 5 E Assur, senyor de Techà,
[*]. 6 E Nahatà li infantà Acuzam
6 E Nahatà li infantà Acuzam e Éfer
li infantà Acuzam e Éfer e Timuy
7 E los fills de Elà foren Sàlet
los fills de Elà foren Sàlet e Súar
Súar e Tenan. 8 E Cos engendrà Anup
8 E Cos engendrà Anup e Assobebà
Yrrael: –Si tu, Senyor, me beneeys
me beneeys e crexs lo meu terme,
terme, e que sia la tua mà ab mi,
de no destroyr-me, jo faré açò
de Scon. 12 E Scon engendrà Berassà
12 E Scon engendrà Berassà e Faessà
de Tanaach foren Ataniel, Arab,
foren Ataniel, Arab, e Sinos,
fills de Calech, fill de Gerosonà,
Calech, fill de Gerosonà, e Eyram
los fills de Gelae foren Apas, Sipà
de Gelae foren Apas, Sipà e Tirià
E los fills de Eforà foren Gèrech
fills de Eforà foren Gèrech e Màrob
Eforà foren Gèrech e Màrob e Éser
e Éser e Gelon. E consabé Miruan

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

e Ysaÿes fou son germà, e son fill fou [*]
e son fill fou [*] Abdies [*]. 22 E lo
e los fills de Samÿas foren Atús e Gagal e
e Gagal e Barzaa e Naries e Saphar, qui
e Barzaa e Naries e Saphar, qui foren V.
e Naries e Saphar, qui foren V. 23 E los
e Saphar, qui foren V. 23 E los fills de
e Atzaricam, qui foren III. 24 E los fills
e Eliazip e Pelayà e Acap e Jornam e
e Pelayà e Acap e Jornam e Delayà e
e Acap e Jornam e Delayà e Anahan, qui
e Jornam e Delayà e Anahan, qui foren VII.
e Delayà e Anahan, qui foren VII. 4,Tit
e Anahan, qui foren VII. 4,Tit Capítol
e Sram e Carmí e Hur e Sobal. 2 E [*]
e Carmí e Hur e Sobal. 2 E [*] Sobal
e Hur e Sobal. 2 E [*] Sobal engendrà
e Sobal. 2 E [*] Sobal engendrà Jóat, e
e Jóat engendrà Umar e Lóat; e açò són las
e Lóat; e açò són las generacions dels
e açò són las generacions dels saritans. 3
e Ysupnà e Gerbàs, e lo nom de la altre
e Gerbàs, e lo nom de la altre germana fou
e lo nom de la altre germana fou
e Éter, pare de Cusí; aquests II foren
e pare de Baslem. 5 E Assur, senyor de
e hach II mullers, Elà [*]. 6 E Nahatà li
e Éfer e Timuy e Asfí. Aquests foren los
e Timuy e Asfí. Aquests foren los fills de
e Asfí. Aquests foren los fills de Nahatà.
e Súar e Tenan. 8 E Cos engendrà Anup e
e Tenan. 8 E Cos engendrà Anup e Assobebà
e Assobebà e los linatges de Ariel, fill
e los linatges de Ariel, fill de Arum. 9
e crexs lo meu terme, e que sia la tua mà
e que sia la tua mà ab mi, e feràs
e feràs companya de no destroyr-me, jo
e açò. E féu-li venir Déu açò que demanà
e Faessà e Faynè, qui fou pare de Maàs.
e Faynè, qui fou pare de Maàs. Aquests són
e Sinos, e Nonay. 14 E Nonay engendrà
e Nonay. 14 E Nonay engendrà Arfaà. E
e Eyram e Elà [*] foren pares de Canahan.
e Elà [*] foren pares de Canahan. 16 E los
e Tirià e Azarael. 17 E los fills de Eforà
e Azarael. 17 E los fills de Eforà foren
e Màrob e Éser e Gelon. E consabé Miruan e
e Éser e Gelon. E consabé Miruan e Ydeymay
e Gelon. E consabé Miruan e Ydeymay e
e Ydeymay e Ysbè, pare de Ystemó. 18 E sa
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1Par 4,17
1Par 4,18
1Par 4,18
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1Par 4,20
1Par 4,20
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1Par 4,36
1Par 4,36
1Par 4,36
1Par 4,36
1Par 4,37
1Par 4,37
1Par 4,38
1Par 4,38
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Gelon. E consabé Miruan e Ydeymay
infantà Gèrech, pare de Guedoch,
de Guedoch, e Èber, pare de Socó,
20 E los de Siminer, Amnon, Ermà
de Siminer, Amnon, Ermà e Benanan
e Tilon. E los fills de [*] Iscot
fill de Judà: Ber, pare de Lechà,
de Lechà, e Leedà, pare de Masseà,
de la casa de Ber. 22 E Joatchín
E Joatchín e los hòmens de Concelà
[*]. 23 E los habitadors de Natahim
24 E los fills de Simeon foren Nomu
fills de Simeon foren Nomu e Jamim
Simeon foren Nomu e Jamim e Rarip
foren Nomu e Jamim e Rarip e Jara
e Rarip e Jara e Saül. 25 E Sabín
Mison. 26 E de Masmà foren Amuel
26 E de Masmà foren Amuel e Secur
e Seneý. 27 E Seneý hach XVI fills
E Seneý hach XVI fills e VI fillas;
germans no hagueren molts infants
de Judà. 28 E habitaren en Berzabe
E habitaren en Berzabe e en Moladè
Berzabe e en Moladè e en Sirzual 29
Moladè e en Sirzual 29 e en Belamè
Sirzual 29 e en Belamè e en Èssam
en Belamè e en Èssam e en Colat 30
en Èssam e en Colat 30 e·n Batuel
en Colat 30 e·n Batuel e en Ormià
Batuel e en Ormià e en Sichaló 31
e en Sichaló 31 e en Betmer [*]
David. 32 E los pobles foren Betan
32 E los pobles foren Betan e Aÿm
pobles foren Betan e Aÿm e Eurinom
Betan e Aÿm e Eurinom e Romaquen
e Romaquen e Essan, V viletas, 33
se pertanyia. 34 E Massobat [*]
[*] e Jusà, fill de Amassià, 35
e Jusà, fill de Amassià, 35 e Joel
fill de Sirayà, fill de Asiel, 36
Sirayà, fill de Asiel, 36 e Obenay
de Asiel, 36 e Obenay e Joachabà
36 e Obenay e Joachabà e Soaÿas
Obenay e Joachabà e Soaÿas e Saÿas
e Joachabà e Soaÿas e Saÿas e Adiel
e Soaÿas e Saÿas e Adiel e Suel
e Saÿas e Adiel e Suel e Benÿas, 37
Leon, fill de Jadeyà, fill de Saÿr,
vénen per noms majorals en linatges
e·n las casas de lurs pares

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

e Ysbè, pare de Ystemó. 18 E sa muller la
e Èber, pare de Socó, e Gecortiel, pare de
e Gecortiel, pare de Sonoe. E aquests són
e Benanan e Tilon. E los fills de [*]
e Tilon. E los fills de [*] Iscot e
e Benzalalide. 21 E los fills de Colà,
e Leedà, pare de Masseà, e los linatges de
e los linatges de Bet Abudabús, de la casa
e los hòmens de Concelà e Joàs, Serap, qui
e Joàs, Serap, qui senyorejaven a Moab
e de Gaderà habitaven aquí ab lo rey quan
e Jamim e Rarip e Jara e Saül. 25 E Sabín
e Rarip e Jara e Saül. 25 E Sabín e [*]
e Jara e Saül. 25 E Sabín e [*] Mison. 26
e Saül. 25 E Sabín e [*] Mison. 26 E de
e [*] Mison. 26 E de Masmà foren Amuel e
e Secur e Seneý. 27 E Seneý hach XVI fills
e Seneý. 27 E Seneý hach XVI fills e VI
e VI fillas; e sos germans no hagueren
e sos germans no hagueren molts infants e
e tots los linatges no cresqueren tant com
e en Moladè e en Sirzual 29 e en Belamè e
e en Sirzual 29 e en Belamè e en Èssam e
e en Belamè e en Èssam e en Colat 30 e·n
e en Èssam e en Colat 30 e·n Batuel e en
e en Colat 30 e·n Batuel e en Ormià e en
e·n Batuel e en Ormià e en Sichaló 31 e
e en Ormià e en Sichaló 31 e en Betmer [*]
e en Sichaló 31 e en Betmer [*] e en
e en Betmer [*] e en Saraÿm. Aquestas són
e en Saraÿm. Aquestas són las ciutats en
e Aÿm e Eurinom e Romaquen e Essan, V
e Eurinom e Romaquen e Essan, V viletas,
e Romaquen e Essan, V viletas, 33 e totas
e Essan, V viletas, 33 e totas las vilas
e totas las vilas qui són entorn aquestas
e Jusà, fill de Amassià, 35 e Joel e
e Joel e Gessur, fill de Josebrà, fill de
e Gessur, fill de Josebrà, fill de Sirayà,
e Obenay e Joachabà e Soaÿas e Saÿas e
e Joachabà e Soaÿas e Saÿas e Adiel e Suel
e Soaÿas e Saÿas e Adiel e Suel e Benÿas,
e Saÿas e Adiel e Suel e Benÿas, 37 e
e Adiel e Suel e Benÿas, 37 e Sizà, fill
e Suel 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 qui vénen per
e·n las casas de lurs pares e cresqueren
e cresqueren molt. 39 E anaren a la
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serchar pastura a lurs ovellas, 40
40 e trobaren pastura grassa
40 e trobaren pastura grassa e bona
e bona e la terra era abundade
e la terra era abundade e ampla
lo temps de Ezetxies, rey de Judà,
Judà, e feriren lurs tabernacles,
trobats [*] entrò al die de vuy,
matexs, ço és, als fills de Simeon
Saÿr D hòmens a batalla. E Anaria
hòmens a batalla. E Anaria e Refayà
fill de Sezaý, éran lurs caps; 43
qui éran romasas de Emach,
la primera generació a [*] Judà,
Mas Judà era soberch a sos germans
primer nat de Yrrael, foren Enach
nat de Yrrael, foren Enach e Falum
Yrrael, foren Enach e Falum e Cerom
4 E los fills de Joel foren Semayà
fills de Joel foren Semayà e Gog
Joel foren Semayà e Gog e Semeý 5
Semayà e Gog e Semeý 5 e Michà
e Gog e Semeý 5 e Michà e Rahaià
e Semeý 5 e Michà e Rahaià e Bàal 6
rey dels asirienchs,
lur linatge, segons sos perentats
lurs generacions, fou lur cap Joel
habitave en Arroer entrò en [*]
feren batallas ab los agaritans
en lurs mans los agaritans
terra de Besan entrò a la Saltà 12
12 e Ezà. E era lur cap Safan,
cap Safan, e era lo segon Geenay,
lur pare éran VII, ço és, Michael
éran VII, ço és, Michael e Massulam
ço és, Michael e Massulam e Zabe
Michael e Massulam e Zabe e Zoray
e Massulam e Zabe e Zoray e Joachan
e Zabe e Zoray e Joachan e Siza
14 Aquests són los fills de Abial
dels de la casa de lurs pares, 16
pares, 16 e habitaren en Galaad
16 e habitaren en Galaad e en Besan
en Galaad e en Besan e en ses vilas
en temps de Joadan, rey de Judà,
ço és a saber, los fills de Rubèn
saber, los fills de Rubèn e de Gad
e de Gad e mig trip de Manacès,
aquests éran hòmens portants scuts
éran hòmens portants scuts e lances
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e trobaren pastura grassa e bona e la
e bona e la terra era abundade e ampla e
e la terra era abundade e ampla e posade
e ampla e posade en pau, car †en Carmelo†
e posade en pau, car †en Carmelo†
e feriren lurs tabernacles, e los porxos
e los porxos qui foren trobats [*] entrò
e habitaren aquí en loch d’ells, car
e anaren en lo munt de Saÿr D hòmens a
e Refayà e Huriel, fill de Sezaý, éran
e Huriel, fill de Sezaý, éran lurs caps;
e feriren las relíquies qui éran romasas
e habitaren aquí entrò al die de vuy.
e axí Rubèn no fou anomenat primer nat. 2
e senyor de tots, mas la primogenícia fou
e Falum e Cerom e Carmí. 4 E los fills de
e Cerom e Carmí. 4 E los fills de Joel
e Carmí. 4 E los fills de Joel foren
e Gog e Semeý 5 e Michà e Rahaià e Bàal 6
e Semeý 5 e Michà e Rahaià e Bàal 6 e
e Michà e Rahaià e Bàal 6 e Beerà, aquell
e Rahaià e Bàal 6 e Beerà, aquell qui
e Bàal 6 e Beerà, aquell qui cativà
e Beerà, aquell qui cativà Tilgatpelièset,
e fou príncep del trip de Rubèn. 7 E sos
e lurs generacions, fou lur cap Joel e
e Zacharies. 8 E Babel, fill de Assan,
e Balamon, 9 devés sol ixent habitave
e cayguéran en lurs mans los agaritans e
e ells habitaven en lurs tabernacles sobre
e Ezà. E era lur cap Safan, e era lo segon
e era lo segon Geenay, e Safar, en Besan.
e Safar, en Besan. 13 E lurs germans de
e Massulam e Zabe e Zoray e Joachan e Siza
e Zabe e Zoray e Joachan e Siza e Àber. 14
e Zoray e Joachan e Siza e Àber. 14
e Joachan e Siza e Àber. 14 Aquests són
e Siza e Àber. 14 Aquests són los fills de
e Àber. 14 Aquests són los fills de Abial
e fills de Hurí, de Geroe, fill de Galaad,
e habitaren en Galaad e en Besan e en ses
e en Besan e en ses vilas e·n tots los
e en ses vilas e·n tots los deports de
e·n tots los deports de Cedron dessobre
e en temps de Geroboam, rey d’Irrael, 18
e de Gad e mig trip de Manacès, e aquests
e mig trip de Manacès, e aquests éran
e aquests éran hòmens portants scuts e
e lances e traent darts, sperts a batalla,
e traent darts, sperts a batalla, e
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1Par 5,18
e traent darts, sperts a batalla,
1Par 5,20
ab los agaritans [*]. 20 [*]
1Par 5,20
car a Déu cridaven en la batalla
1Par 5,21
en ell. 21 E cativaren lur bestiar
1Par 5,21
lur bestiar e lurs camells,
1Par 5,21 camells, e prengueren L M camells,
1Par 5,21
L M camells, e CC M ovellas
1Par 5,21
e CC M ovellas e II M àzens,
1Par 5,22
qui éran morts en la batalla, [*]
1Par 5,23
la terra de Besan entrò a Baaltimon
1Par 5,23
de Besan entrò a Baaltimon e Sanit
1Par 5,23
e Sanit e lo munt de Hermon,
1Par 5,24
molt. 24 E los caps de las casas
1Par 5,24
e de lurs parentats foren Éfer
1Par 5,24
lurs parentats foren Éfer e Jasser
1Par 5,24
foren Éfer e Jasser e Eriel
1Par 5,24
Éfer e Jasser e Eriel e Sarriel
1Par 5,24
Jasser e Eriel e Sarriel e Geremies
1Par 5,24 Eriel e Sarriel e Geremies e Odopnà
1Par 5,26
l’esperit de Pul, rey de Assur,
1Par 5,26
e l’espirit del rey de Síria,
1Par 5,26
aquests cativaren lo trip de Rubèn
1Par 5,26
lo trip de Rubèn e lo trip de Gad
1Par 5,26
de Gad e lo mig trip de Manassès,
1Par 5,26
de Manassès, e manaren-los en Elà
1Par 5,26
e manaren-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 Arat Gosam,
1Par 6,1
Los fills de Leví foren Gerson, Gat
1Par 6,2
2 E los fills de Gad foren Abram
1Par 6,2
los fills de Gad foren Abram e Ysay
1Par 6,2
de Gad foren Abram e Ysay e Ebron
1Par 6,3
3 E los fills de Abram foren Aron
1Par 6,3
fills de Abram foren Aron e Moysès
1Par 6,3
E los fills de Aron foren Nadap
1Par 6,3
fills de Aron foren Nadap e Aliüd
1Par 6,3
Aron foren Nadap e Aliüd e Aletzar
1Par 6,5
4 E Aletzar [*] engendrà Bisua, 5
1Par 6,5
Bisua, 5 e Bisua engendrà Buquí,
1Par 6,6
Husí. 6 E Husí engendrà Saraÿas,
1Par 6,8
engendrà [*] 7 [*] Atibut, 8
1Par 6,8
Atibut, 8 e Atibut engendrà Sadoch,
1Par 6,9
e Sadoch engendrà Achimàs, 9
1Par 6,9
9 e Achimàs engendrà Azaries,
1Par 6,10
e Azaries engendrà Joanan, 10
1Par 6,11
11 E Azarias engendrà Amaties,
1Par 6,12
e Maties engendrà Asibuch, 12
1Par 6,12
12 e Asibuch engendrà Assadoch,
1Par 6,13
e Assadoch engendrà Celum, 13
1Par 6,13 Celum, 13 e Celum engendrà Elxies,
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e trobaren-se que éran XXXXIIII M DCC LX
e tots cells qui éran ab ells, car a Déu
e Déu oyí a ells, car se confiaven en ell.
e lurs camells, e prengueren L M camells,
e prengueren L M camells, e CC M ovellas e
e CC M ovellas e II M àzens, e hòmens
e II M àzens, e hòmens catius C M, 22
e hòmens catius C M, 22 menys de aquells
e habitaren aquí entrò a la captivitat. 23
e Sanit e lo munt de Hermon, e
e lo munt de Hermon, e moltiplicaren molt.
e moltiplicaren molt. 24 E los caps de las
e de lurs parentats foren Éfer e Jasser e
e Jasser e Eriel e Sarriel e Geremies e
e Eriel e Sarriel e Geremies e Odopnà e
e Sarriel e Geremies e Odopnà e Gediel,
e Geremies e Odopnà e Gediel, qui foren
e Odopnà e Gediel, qui foren [*] hòmens de
e Gediel, qui foren [*] hòmens de
e l’espirit del rey de Síria, e aquests
e aquests cativaren lo trip de Rubèn e lo
e lo trip de Gad e lo mig trip de
e lo mig trip de Manassès, e manaren-los
e manaren-los en Elà e en Tabor e en Arà
e en Tabor e en Arà e en Arat Gosam, e
e en Arà e en Arat Gosam, e foren catius
e en Arat Gosam, e foren catius entrò al
e foren catius entrò al die de vuy. 6,Tit
e Metarí. 2 E los fills de Gad foren Abram
e Ysay e Ebron e Biziel. 3 E los fills de
e Ebron e Biziel. 3 E los fills de Abram
e Biziel. 3 E los fills de Abram foren
e Moysès e Maria, lur germana. E los fills
e Maria, lur germana. E los fills de Aron
e Aliüd e Aletzar e Aytamar. 4 E Aletzar
e Aletzar e Aytamar. 4 E Aletzar [*]
e Aytamar. 4 E Aletzar [*] engendrà Bisua,
e Bisua engendrà Buquí, e Buquí engendrà
e Buquí engendrà Husí. 6 E Husí engendrà
e Saraÿas engendrà [*] 7 [*] Atibut, 8 e
e Atibut engendrà Sadoch, e Sadoch
e Sadoch engendrà Achimàs, 9 e Achimàs
e Achimàs engendrà Azaries, e Azaries
e Azaries engendrà Joanan, 10 e Joanan
e Joanan engendrà Azarias, aquell que
e Maties engendrà Asibuch, 12 e Asibuch
e Asibuch engendrà Assadoch, e Assadoch
e Assadoch engendrà Celum, 13 e Celum
e Celum engendrà Elxies, e Elxies engendrà
e Elxies engendrà [*] 14 [*] Saraÿas, e
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1Par 6,14
1Par 6,15
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 6,32
1Par 6,32
1Par 6,33
1Par 6,49
1Par 6,49
1Par 6,49
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
1Par 6,55
1Par 6,56
1Par 6,57
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Elxies engendrà [*] 14 [*] Saraÿas,
com nostro Senyor cativà Judà
fills de [*]: †Raozadoch†, Cahat
noms dels fills de Gerzon: Lilumí
de Gat, segons dit és, foren Abram
segons dit és, foren Abram e Ysay
dit és, foren Abram e Ysay e Ebron
E los fills de Merarí foren Maalia
de Merarí foren Maalia e Musí,
parentat Liluní fou fill de Gerzon,
Gerzon, e Gèyal fou fill d’aquell,
e Sumà fou fill d’aquell. 21 [*]
e Samare fill de aquell [*]. 22 [*]
aquell [*]. 22 [*] e Aminadap [*]
e Assur, fills de aquell, 23 [*]
23 [*] e Abisay, fill de aquest,
e Asuris, fill †de Corè†, 24
Corè†, 24 e Càhat fill de aquell,
de aquell, e Uriel fill d’aquell,
d’aquell, e Uïas fill d’aquell,
E los fills de Etanà foren Manyssà
Aymet, 26 del qual són fills Elcanà
del qual són fills Elcanà e Safay
són fills Elcanà e Safay e Màar 27
Elcanà e Safay e Màar 27 e Aliap
e Safay e Màar 27 e Aliap e Gerotan
Samà: lo primer nat ceu fou Jasén,
29 E los fills de Mearí foren Mealí
foren Mealí e Libín, son fill,
fill, e Semeý fon fill de aquell,
aquell, e Usaà, de aquell, 30 [*]
aquell, 30 [*] e Alegràs de aquell,
com posava la archa de Déu; 32
casa de nostro Senyor en Jerusalem,
en lur ofici. 33 E aquests
de la casa de Déu. 49 E Aron
sobre l’altar de l’holocaust
del sant dels sants del santuari
són los fills de Aron: Aletzar
de Aron: Aletzar e son fill Fineès
Fineès e Besua, fill d’aquell; 51
d’aquell; 51 e Nuu, de aquell,
Nuu, de aquell, e Buquí, d’aquell,
aquell, e Sareàs, d’aquell; 52 [*]
52 [*] e Aquitub, d’aquell; 53
d’aquell; 53 e Sadoch, d’aquell;
Aron en los lurs térmens, fou Acaat
qui és en la intrade de Judà,
56 emperò el camp de la ciutat
ciutat de recolliment en Hebron,

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

e Saraÿas engendrà Raozadoc. 15 Aquest anà
e Jerusalem en mà de Nabugadonesor. 16 E
e Merarí. 17 Aquests són los noms dels
e Semeý. 18 E los fills de Gat, segons dit
e Ysay e Ebron e Biziel. 19 E los fills de
e Ebron e Biziel. 19 E los fills de Merarí
e Biziel. 19 E los fills de Merarí foren
e Musí, e aquests lurs linatges dels
e aquests lurs linatges dels levitans [*].
e Gèyal fou fill d’aquell, e Sumà fou
e Sumà fou fill d’aquell. 21 [*] e Samare
e Samare fill de aquell [*]. 22 [*] e
e Aminadap [*] e Assur, fills de aquell,
e Assur, fills de aquell, 23 [*] e Abisay,
e Abisay, fill de aquest, e Asuris, fill
e Asuris, fill †de Corè†, 24 e Càhat fill
e Càhat fill de aquell, e Uriel fill d’
e Uriel fill d’aquell, e Uïas fill d’
e Uïas fill d’aquell, e Idul fill de
e Idul fill de aquell. 25 E los fills de
e Aymet, 26 del qual són fills Elcanà e
e Safay e Màar 27 e Aliap e Gerotan e
e Màar 27 e Aliap e Gerotan e Alcanà.
e Aliap e Gerotan e Alcanà. Aquests foren
e Gerotan e Alcanà. Aquests foren fills un
e Alcanà. Aquests foren fills un de l’
e Eluà. 29 E los fills de Mearí foren
e Libín, son fill, e Semeý fon fill de
e Semeý fon fill de aquell, e Usaà, de
e Usaà, de aquell, 30 [*] e Alegràs de
e Alegràs de aquell, e Ysaÿes de aquell.
e Ysaÿes de aquell. 31 E aquests són tots
e serviren en la tenda del tabernacle del
e adonchs stiguéran axí com éran
e aquells qui staven ab lurs fills éran
e sos fills perfumaven sobre l’altar de
e en l’altar del perfum en tota obre del
e a perdonar sobre Yrrael, axí com ho manà
e son fill Fineès e Besua, fill d’aquell;
e Besua, fill d’aquell; 51 e Nuu, de
e Nuu, de aquell, e Buquí, d’aquell, e
e Buquí, d’aquell, e Sareàs, d’aquell;
e Sareàs, d’aquell; 52 [*] e Aquitub, d’
e Aquitub, d’aquell; 53 e Sadoch, d’
e Sadoch, d’aquell; e Chimàs, de aquell.
e Chimàs, de aquell. 54 E açò que direm
e caygué-los en sort 55 Hebron, qui és
e lurs deports; 56 emperò el camp de la
e sos cortills donaren a Calef, fill de
e en Elupnà e sos cortils, e Jathir e
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1Par 6,57
1Par 6,57
1Par 6,57
1Par 6,60
1Par 6,60
1Par 6,63
1Par 6,65
1Par 6,65
1Par 6,67
1Par 6,69
1Par 6,69
1Par 6,70
1Par 6,70
1Par 6,71
1Par 6,71
1Par 6,72
1Par 6,73
1Par 6,73
1Par 6,73
1Par 6,74
1Par 6,75
1Par 6,75
1Par 6,75
1Par 6,76
1Par 6,76
1Par 6,76
1Par 6,77
1Par 6,77
1Par 6,79
1Par 6,79
1Par 6,79
1Par 6,80
1Par 6,80
1Par 7,1
1Par 7,1
1Par 7,1
1Par 7,1
1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,2
1Par 7,3
1Par 7,3
1Par 7,3
1Par 7,3
1Par 7,4
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recolliment en Hebron, e en Elupnà
Hebron, e en Elupnà e sos cortils,
e en Elupnà e sos cortils, e Jathir
Benjamín los donaren atrecí Gabaà
donaren atrecí Gabaà e Alàmenth [*]
del trip de [*] Zabulon XII ciutats
E donaren en sort del trip de Judà
trip de Judà e dels fills de Simeon
de Caat foren del trip de Efraÿm 67
ab sos deports [*], 68 [*] 69
sos deports [*], 68 [*] 69 e Zalon
los de Cahat qui són romasos, Aner
Cahat qui són romasos, Aner e Alam
de Manassès, Gelon, en Abaasan,
Gelon, en Abaasan, e Sterot
del trip de Ysachar hagueren Jeades
hagueren Jeades e Jadebrot, [*] 73
Jeades e Jadebrot, [*] 73 e Raminot
e Jadebrot, [*] 73 e Raminot e Aveu
E del trip de Asser haguéran Mezal
haguéran Mezal e Abdon [*], 75
Mezal e Abdon [*], 75 e Licohe
e Abdon [*], 75 e Licohe e Raop
hagueren Cades, en Galileya
hagueren Cades, en Galileya e Amon
en Galileya e Amon e Cariacharim
haguéran del trip de Zabulon Timono
del trip de Zabulon Timono e Tabor
Bassen, al desert de Jaessa [*], 79
desert de Jaessa [*], 79 e Cademar
Jaessa [*], 79 e Cademar e Masfat
de Gad hagueren Ramoch, en Galaad,
Ramoch, en Galaad, e Manahim
1 E los fills de Ysachar foren Tolà
fills de Ysachar foren Tolà e Jonà
Ysachar foren Tolà e Jonà e Jasip
Tolà e Jonà e Jasip e Simeron,
2 E los fills de Tolà foren Buzí
fills de Tolà foren Buzí e Refey
de Tolà foren Buzí e Refey e Geriel
Buzí e Refey e Geriel e Jaamay
e Refey e Geriel e Jaamay e Jayzan
caps de las casas de lurs pares
pares e aquests isquéran de Tolà,
de host en lo temps de David,
los fills de Huzí foren Gezaraÿas,
e los de Gezaraÿas foren Michael
de Gezaraÿas foren Michael e Obedià
foren Michael e Obedià e Joel
M, car haguéran moltas mullers
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e sos cortils, e Jathir e Scomea [*] 58-59
e Jathir e Scomea [*] 58-59 [*]. 60 E del
e Scomea [*] 58-59 [*]. 60 E del trip de
e Alàmenth [*] e sos deports. Totas lurs
e sos deports. Totas lurs ciutats foren
e lurs deports. 64 [*] 65 E donaren en
e dels fills de Simeon e dels fills de
e dels fills de Benjamín aquestas ciutats,
e donaren-los ciutats de reculliment:
e Zalon e Gariamon ab sos deports. 70 Del
e Gariamon ab sos deports. 70 Del mig trip
e Alam e lurs deports [*]. 71 E los fills
e lurs deports [*]. 71 E los fills de
e Sterot e lurs axides. 72 E del trip de
e lurs axides. 72 E del trip de Ysachar
e Jadebrot, [*] 73 e Raminot e Aveu e lurs
e Raminot e Aveu e lurs axides. 74 E del
e Aveu e lurs axides. 74 E del trip de
e lurs axides. 74 E del trip de Asser
e Abdon [*], 75 e Licohe e Raop e lurs
e Licohe e Raop e lurs axides. 76 E del
e Raop e lurs axides. 76 E del trip de
e lurs axides. 76 E del trip de Naptalim
e Amon e Cariacharim e lurs axides. 77 E
e Cariacharim e lurs axides. 77 E los
e lurs axides. 77 E los fills de Merarí
e Tabor e lurs axides. 78 E ultre lo flum
e lurs axides. 78 E ultre lo flum Jordà,
e Cademar e Masfat e lurs axides. 80 E del
e Masfat e lurs axides. 80 E del trip de
e lurs axides. 80 E del trip de Gad
e Manahim e lurs axides 81 [*]. 7,Tit
e lurs axides 81 [*]. 7,Tit Capítol VII 1
e Jonà e Jasip e Simeron, e són IIII. 2 E
e Jasip e Simeron, e són IIII. 2 E los
e Simeron, e són IIII. 2 E los fills de
e són IIII. 2 E los fills de Tolà foren
e Refey e Geriel e Jaamay e Jayzan e
e Geriel e Jaamay e Jayzan e Samuel.
e Jaamay e Jayzan e Samuel. Aquests foren
e Jayzan e Samuel. Aquests foren caps de
e Samuel. Aquests foren caps de las casas
e aquests isquéran de Tolà, e éran
e éran vessalls de host en lo temps de
e éran XXII M DC. 3 E los fills de Huzí
e los de Gezaraÿas foren Michael e Obedià
e Obedià e Joel e Ysaÿes, foren IIII caps.
e Joel e Ysaÿes, foren IIII caps. 4 E allí
e Ysaÿes, foren IIII caps. 4 E allí ells
e molts infants. 5 E los germans de tot lo
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1Par 7,5
éran hòmens forts de guerra,
1Par 7,6
E los fills de Benjamín foren Bela
1Par 7,6
de Benjamín foren Bela e Bèquer
1Par 7,6
foren Bela e Bèquer e Gediel,
1Par 7,7
7 E los fills de Bela foren Sbon
1Par 7,7
los fills de Bela foren Sbon e Hurí
1Par 7,7
de Bela foren Sbon e Hurí e Huyt
1Par 7,7 foren Sbon e Hurí e Huyt e Geremon
1Par 7,7
lur pare, hòmens forts de guerra,
1Par 7,7
lur perentesch per compte XXII M
1Par 7,8
E los fills de Bèquer foren Semirà
1Par 7,8
fills de Bèquer foren Semirà e Joàs
1Par 7,8
Bèquer foren Semirà e Joàs e Làzer
1Par 7,8
Semirà e Joàs e Làzer e Alinay
1Par 7,8
e Joàs e Làzer e Alinay e Ambrí
1Par 7,8
e Làzer e Alinay e Ambrí e Genimot
1Par 7,8
e Alinay e Ambrí e Genimot e Abrà
1Par 7,8 e Ambrí e Genimot e Abrà e Anachó
1Par 7,9
de Bèquer. 9 De lur perentesch
1Par 7,10
E los fills de Jadiel foren Balaam
1Par 7,10 Balaam e los fills de Balaam Fegeús
1Par 7,10
fills de Balaam Fegeús e Benjamín
1Par 7,10 de Balaam Fegeús e Benjamín e Bud
1Par 7,10 Fegeús e Benjamín e Bud e Canaan
1Par 7,10 e Benjamín e Bud e Canaan e Caran
1Par 7,10
e Bud e Canaan e Caran e Arcís
1Par 7,11 éran caps de tots hòmens de guerra,
1Par 7,11
e foren XVII M CC axint a host
1Par 7,12
a host e a batalla. 12 E Supim
1Par 7,12
e Boÿm éran hòmens ciutadans,
1Par 7,13
los fills de Naptalim foren Gaziel
1Par 7,13
de Naptalim foren Gaziel e Guÿm
1Par 7,13
foren Gaziel e Guÿm e Gétzare
1Par 7,15
[*], qui havia nom Machà,
1Par 7,16
Macahà, muller de Mahir, fill
1Par 7,16
Mahir, fill e mès-li nom Fares;
1Par 7,16 Fares; e lo nom de son germà Sares,
1Par 7,16
e los fills de aquell éran Hulam
1Par 7,18
la Malquetana, engendrà Ysoda
1Par 7,18
engendrà Ysoda e Abiàzer
1Par 7,19
E foren los fills de Zamidà Acaam
1Par 7,19 los fills de Zamidà Acaam e Cenízem
1Par 7,19 de Zamidà Acaam e Cenízem e Alaquí
1Par 7,20
E los fills de Efraÿm foren Sutalla
1Par 7,20
e Bàret, son fill d’aquell,
1Par 7,20
d’aquell, e Tàhat, fill de aquell,
1Par 7,20
aquell, e Talade, fill d’aquell,
1Par 7,21
aquell, e Taam, fill d’aquell, 21
1Par 7,21
aquell, 21 e Sabet, fill d’aquell,
1Par 7,21
aquell, e Sutalla, fill d’aquell,

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

e éran LXXXVII M entre tots los perentats.
e Bèquer e Gediel, e foren III. 7 E los
e Gediel, e foren III. 7 E los fills de
e foren III. 7 E los fills de Bela foren
e Hurí e Huyt e Geremon e Orí. E foren V,
e Huyt e Geremon e Orí. E foren V, qui
e Geremon e Orí. E foren V, qui foren caps
e Orí. E foren V, qui foren caps de la
e foren ab tot lur perentesch per compte
e XXIIII. 8 E los fills de Bèquer foren
e Joàs e Làzer e Alinay e Ambrí e Genimot
e Làzer e Alinay e Ambrí e Genimot e Abrà
e Alinay e Ambrí e Genimot e Abrà e Anachó
e Ambrí e Genimot e Abrà e Anachó e
e Genimot e Abrà e Anachó e Alamor: tots
e Abrà e Anachó e Alamor: tots aquests
e Anachó e Alamor: tots aquests foren de
e Alamor: tots aquests foren de Bèquer. 9
e lur generació de caps de casas de lur
e los fills de Balaam Fegeús e Benjamín e
e Benjamín e Bud e Canaan e Caran e Arcís
e Bud e Canaan e Caran e Arcís e Ysera: 11
e Canaan e Caran e Arcís e Ysera: 11 tots
e Caran e Arcís e Ysera: 11 tots aquests
e Arcís e Ysera: 11 tots aquests foren
e Ysera: 11 tots aquests foren fills de
e foren XVII M CC axint a host e a
e a batalla. 12 E Supim e Boÿm éran hòmens
e Boÿm éran hòmens ciutadans, e éran fills
e éran fills de Deyar. 13 E los fills de
e Guÿm e Gétzare e Salum, qui fou fill de
e Gétzare e Salum, qui fou fill de Balaat.
e Salum, qui fou fill de Balaat. 14 E los
e lo nom del segon Salfat, lo qual no
e mès-li nom Fares; e lo nom de son
e lo nom de son germà Sares, e los fills
e los fills de aquell éran Hulam e Rèquen.
e Rèquen. 17 E lo fill de Hulam, Badan. E
e Abiàzer e Amaalà. 19 E foren los fills
e Amaalà. 19 E foren los fills de Zamidà
e Cenízem e Alaquí e Binan. 20 E los fills
e Alaquí e Binan. 20 E los fills de Efraÿm
e Binan. 20 E los fills de Efraÿm foren
e Bàret, son fill d’aquell, e Tàhat, fill
e Tàhat, fill de aquell, e Talade, fill d’
e Talade, fill d’aquell, e Taam, fill d’
e Taam, fill d’aquell, 21 e Sabet, fill
e Sabet, fill d’aquell, e Sutalla, fill
e Sutalla, fill d’aquell, e Àsser e Alet.
e Àsser e Alet. E meteren-los hòmens de
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1Par 7,21
1Par 7,22
1Par 7,23
1Par 7,23
1Par 7,24
1Par 7,24
1Par 7,24
1Par 7,25
1Par 7,25
1Par 7,25
1Par 7,26
1Par 7,28
1Par 7,28
1Par 7,28
1Par 7,28
1Par 7,28
1Par 7,29
1Par 7,29
1Par 7,29
1Par 7,29
1Par 7,30
1Par 7,30
1Par 7,30
1Par 7,30
1Par 7,31
1Par 7,32
1Par 7,32
1Par 7,32
1Par 7,33
1Par 7,33
1Par 7,34
1Par 7,34
1Par 7,35
1Par 7,35
1Par 7,35
1Par 7,36
1Par 7,36
1Par 7,37
1Par 7,37
1Par 7,37
1Par 7,37
1Par 7,37
1Par 7,38
1Par 7,38
1Par 7,39
1Par 7,39
1Par 8,1
1Par 8,1
1Par 8,2
1Par 8,2

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

e Sutalla, fill d’aquell, e Àsser
pare, ne tench dol molt de temps,
-lo. 23 E tornà ab sa muller,
ab sa muller, e consabé un fill,
car en mal era en son alberch, 24
la qual bestí Becaron, lo Jusà
Becaron, lo Jusà e lo sobirià,
25 E Rasfa foren sos fills,
25 E Rasfa foren sos fills, e Rècep
e Rècep e Talaa foren d’aquell,
d’aquell, e Taha d’aquell, 26
[*] 27 [*]. 28 E lurs haretats
e lurs pocessions foren en Betel
foren en Betel e sas viletas,
e·ntorn devés orient Naaran,
orient Naaran, e devés ponent Èsser
dels fills de Menassè foren Bezan
foren Bezan e ses viletas, [*]
Bezan e ses viletas, [*] e Magoddó
[*] e Magoddó e ses viletas, [*]
30 E los fills de Asser foren Jannà
fills de Asser foren Jannà e Ysuà
de Asser foren Jannà e Ysuà e Hizín
foren Jannà e Ysuà e Hizín e Barià,
31 E los fills de Barià foren Èber
Birsayt. 32 E Èber engendrà Lafalet
32 E Èber engendrà Lafalet e Zómer
engendrà Lafalet e Zómer e Atan
E los fills de Lafalet foren Fessat
de Lafalet foren Fessat e Beniamel
34 E los fills de Sómer foren Axir
de Sómer foren Axir e Reguhà [*]
de Elen, son germà, foren Safaà
Elen, son germà, foren Safaà e Vinè
germà, foren Safaà e Vinè e Severs
E los fills de Safaà foren Sua [*]
fills de Safaà foren Sua [*] e Berí
foren Sua [*] e Berí e Jambre 37
[*] e Berí e Jambre 37 e Bèsser [*]
e Jambre 37 e Bèsser [*] e Zaman
37 e Bèsser [*] e Zaman e Sazà
Bèsser [*] e Zaman e Sazà e Jatran
38 E los fills de Gore foren Jafuà
fills de Gore foren Jafuà e Pispà
39 E los fills de Ulà foren Arahà
fills de Ulà foren Arahà e Animiel
engendrà Bael, son primer nat,
son primer nat, e Sbael lo segon,
Sbael lo segon, e Acayà lo terç, 2
e Acayà lo terç, 2 e Nohà lo quart,

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

e Alet. E meteren-los hòmens de Gat,
e vengueren sos germans per aconhortare consabé un fill, e mès-li nom Beriahà,
e mès-li nom Beriahà, car en mal era en
e sa filla hach nom Zalaraalenzar, la qual
e lo sobirià, e Usanesarahà. 25 E Rasfa
e Usanesarahà. 25 E Rasfa foren sos fills,
e Rècep e Talaa foren d’aquell, e Taha d’
e Talaa foren d’aquell, e Taha d’aquell,
e Taha d’aquell, 26 e Leadan d’aquell
e Leadan d’aquell [*] 27 [*]. 28 E lurs
e lurs pocessions foren en Betel e sas
e sas viletas, e·ntorn devés orient
e·ntorn devés orient Naaran, e devés
e devés ponent Èsser e sas viletas [*]. 29
e sas viletas [*]. 29 En la partida dels
e ses viletas, [*] e Magoddó e ses
e Magoddó e ses viletas, [*] e en aquests
e ses viletas, [*] e en aquests habitaren
e en aquests habitaren los fills de Josep,
e Ysuà e Hizín e Barià, e Sàrraa era lur
e Hizín e Barià, e Sàrraa era lur germana.
e Barià, e Sàrraa era lur germana. 31 E
e Sàrraa era lur germana. 31 E los fills
e Marcahel, qui fou senyor de Birsayt. 32
e Zómer e Atan e Suà, lur germana. 33 E
e Atan e Suà, lur germana. 33 E los fills
e Suà, lur germana. 33 E los fills de
e Beniamel e Suar; aquests foren de
e Suar; aquests foren de Lafalet. 34 E los
e Reguhà [*] e Aram. 35 E los fills de
e Aram. 35 E los fills de Elen, son germà,
e Vinè e Severs e Nival. 36 E los fills de
e Severs e Nival. 36 E los fills de Safaà
e Nival. 36 E los fills de Safaà foren Sua
e Berí e Jambre 37 e Bèsser [*] e Zaman e
e Jambre 37 e Bèsser [*] e Zaman e Sazà e
e Bèsser [*] e Zaman e Sazà e Jatran e
e Zaman e Sazà e Jatran e Verà. 38 E los
e Sazà e Jatran e Verà. 38 E los fills de
e Jatran e Verà. 38 E los fills de Gore
e Verà. 38 E los fills de Gore foren Jafuà
e Pispà e Erà. 39 E los fills de Ulà foren
e Erà. 39 E los fills de Ulà foren Arahà e
e Animiel e Raciès. 40 Tots aquests foren
e Raciès. 40 Tots aquests foren fills de
e Sbael lo segon, e Acayà lo terç, 2 e
e Acayà lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà
e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E
e Rafà lo quint. 3 E Sbael hach fills Edad
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1Par 8,3
lo quint. 3 E Sbael hach fills Edad
1Par 8,3
3 E Sbael hach fills Edad e Guetà
1Par 8,4
e Abiüd. 4 E Abiüd hach Abirua
1Par 8,4
4 E Abiüd hach Abirua e Norman
1Par 8,5 Abiüd hach Abirua e Norman e Coha 5
1Par 8,5
Abirua e Norman e Coha 5 e Gerà
1Par 8,5
e Norman e Coha 5 e Gerà e Fuzen
1Par 8,6
de lurs pares dels habitadors,
1Par 8,7
e foren cativats: 7 Naaman
1Par 8,7
e foren cativats: 7 Naaman e Axiès
1Par 8,8
de Moab, quant ne trematia Huzim
1Par 8,9
9 E infantà Amino, sa muller, Joab
1Par 8,9
Amino, sa muller, Joab e Sabià
1Par 8,9
sa 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 Gebús
1Par 8,10 Messà e Melcan 10 e Gebús e Saquià
1Par 8,10
e Mirmà. Aquests són fills ceus
1Par 8,11 pares. 11 E Mansip engendrà Abicub
1Par 8,12
12 E los fills d’ell foren Fàal
1Par 8,12
los fills d’ell foren Fàal e Àber
1Par 8,12
d’ell foren Fàal e Àber e Misam
1Par 8,12
e Sómer; aquests bestiren [*] 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 Gad. 14 E Quió
1Par 8,14
habitadors de Gad. 14 E Quió e Sar
1Par 8,15 Gad. 14 E Quió e Sar e Genemot 15
1Par 8,15 Quió e Sar e Genemot 15 e Sabadies
1Par 8,15 Sar e Genemot 15 e Sabadies e Rarat
1Par 8,16
e Rarat e Àchder. 16 E Michdol
1Par 8,17
foren fills de Addià. 17 E Sabadies
1Par 8,17 de Addià. 17 E Sabadies e Malsulam
1Par 8,17
17 E Sabadies e Malsulam e Ysquí
1Par 8,18
e Malsulam e Ysquí e Èber 18
1Par 8,18
e Ysquí e Èber 18 e Ysmarar
1Par 8,18
e Èber 18 e Ysmarar e Jazalies
1Par 8,22 19-20 [*] 21 [*] Semeús. 22 E Ispam
1Par 8,23
Semeús. 22 E Ispam e Éber [*] 23
1Par 8,23
22 E Ispam e Éber [*] 23 e Abdon
1Par 8,23
e Éber [*] 23 e Abdon e Ezecrí
1Par 8,24
[*] 23 e Abdon e Ezecrí e Evan 24
1Par 8,24 Abdon e Ezecrí e Evan 24 e Geremies
1Par 8,24 Ezecrí e Evan 24 e Geremies e Elem
1Par 8,25 24 e Geremies e Elem e Antories 25
1Par 8,25
e Elem e Antories 25 e Abdayà
1Par 8,26
foren fills de Sazach. 26 E Sameý
1Par 8,26
de Sazach. 26 E Sameý e Atzeries
1Par 8,27
26 E Sameý e Atzeries e Atalies 27
1Par 8,27
e Atalies 27 e Atalaharàs [*]

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

e Guetà e Abiüd. 4 E Abiüd hach Abirua e
e Abiüd. 4 E Abiüd hach Abirua e Norman e
e Norman e Coha 5 e Gerà e Fuzen e Encan.
e Coha 5 e Gerà e Fuzen e Encan. 6 Aquests
e Gerà e Fuzen e Encan. 6 Aquests són los
e Fuzen e Encan. 6 Aquests són los fills
e Encan. 6 Aquests són los fills de Ehud
e foren cativats: 7 Naaman e Axiès e Guera
e Axiès e Guera [*] a Manàat [*]. 8 [*]
e Guera [*] a Manàat [*]. 8 [*] engendrà
e Araàs, ses mullers. 9 E infantà Amino,
e Sabià e Messà e Melcan 10 e Gebús e
e Messà e Melcan 10 e Gebús e Saquià e
e Melcan 10 e Gebús e Saquià e Mirmà.
e Gebús e Saquià e Mirmà. Aquests són
e Saquià e Mirmà. Aquests són fills ceus e
e Mirmà. Aquests són fills ceus e caps de
e caps de lurs pares. 11 E Mansip engendrà
e Alafàel. 12 E los fills d’ell foren
e Àber e Misam e Sómer; aquests bestiren
e Misam e Sómer; aquests bestiren [*] Elad
e Sómer; aquests bestiren [*] 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 féran
e Sar e Genemot 15 e Sabadies e Rarat e
e Genemot 15 e Sabadies e Rarat e Àchder.
e Sabadies e Rarat e Àchder. 16 E Michdol
e Rarat e Àchder. 16 E Michdol e Yspà
e Àchder. 16 E Michdol e Yspà foren fills
e Yspà foren fills de Addià. 17 E Sabadies
e Malsulam e Ysquí e Èber 18 e Ysmarar e
e Ysquí e Èber 18 e Ysmarar e Jazalies e
e Èber 18 e Ysmarar e Jazalies e Joadab
e Ysmarar 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 Geremies e
e Ezecrí e Evan 24 e Geremies e Elem e
e Evan 24 e Geremies e Elem e Antories 25
e Geremies e Elem e Antories 25 e Abdayà e
e Elem e Antories 25 e Abdayà e Famiel
e Antories 25 e Abdayà e Famiel foren
e Abdayà e Famiel foren fills de Sazach.
e Famiel foren fills de Sazach. 26 E Sameý
e Atzeries e Atalies 27 e Atalaharàs [*] e
e Atalies 27 e Atalaharàs [*] e Sientí
e Atalaharàs [*] e Sientí foren fills de
e Sientí foren fills de Gerecham. 28 E
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1Par 8,28
foren caps de lurs pares [*]
1Par 8,29
en Jerusalem. 29 E a Gabaon [*]
1Par 8,30 de Gabaon havia nom Mahachael, 30
1Par 8,30 lo nom de son primer nat era Abdon,
1Par 8,30
nat era Abdon, e l’altre Assur
1Par 8,30
e l’altre Assur e l’altre Sis
1Par 8,30
e l’altre Sis e l’altre Bèal
1Par 8,31
Sis e l’altre Bèal e aprés Nap 31
1Par 8,31
altre Bèal e aprés Nap 31 e Gedor
1Par 8,31 Bèal e aprés Nap 31 e Gedor e Aquió
1Par 8,32 [*]. 32 E Macheloch engendrà Samaà,
1Par 8,33
ensemps. 33 E Gèter engendrà Sis,
1Par 8,33
engendrà Sis, e Sis engendrà Saül,
1Par 8,34
Jonatan [*]. 34 E Jonatan, Maribal,
1Par 8,35
E los fills de Michà foren Meriabal
1Par 8,35 de Michà foren Meriabal e Mèliech
1Par 8,35 foren Meriabal e Mèliech e Torahoas
1Par 8,36
36 E Achès engendrà [*] Alamèrer
1Par 8,36
engendrà [*] Alamèrer e Simànet
1Par 8,36
[*] Alamèrer e Simànet e Assumrí,
1Par 8,37
e Assumrí engendrà Massaà, 37
1Par 8,37
37 e Massaà engendrà Banbanà,
1Par 8,37
Banbanà, e Rafà fon fill d’aquell,
1Par 8,37
fill d’aquell, e Aletzà de aquell,
1Par 8,38 fills que havían nom axí: Miraquem
1Par 8,38 havían nom axí: Miraquem e Brucú
1Par 8,38 nom axí: Miraquem e Brucú e Ysmael
1Par 8,38 Miraquem e Brucú e Ysmael e Azaries
1Par 8,38 e Brucú e Ysmael e Azaries e Abdies
1Par 8,39
son germà: fou lo primer nat Ulam,
1Par 8,39
nat Ulam, e Gebús fou lo segon
1Par 8,40
forts de batalla tirant bé d’arcs
1Par 8,40
d’arcs e multiplicaren en infants
1Par 8,40
en infants e haguéran néts
1Par 8,40
isqueren dels fills de Benjamín
1Par 9,1
en lo libre dels reys de Yrrael
1Par 9,1
dels reys de Yrrael e de Judà,
1Par 9,2
habitaren los habitadors primers
1Par 9,2
primers e éran en lur haretat
1Par 9,2
éran en lur haretat e lurs ciutats
1Par 9,3
habitaren los fills de Judà
1Par 9,3
de Judà e los fills de Benjamín
1Par 9,3
de Benjamín e los fills de Efraÿm
1Par 9,3
los fills de Efraÿm e de Manassès,
1Par 9,4
fill de Ambrí, [*] fill de Boní,
1Par 9,5
Salochan; Esayay, son primer nat,
1Par 9,6
sos fills. 6 [*] de Zàram, Gesrael
1Par 9,6
de Zàram, Gesrael e sos germans,
1Par 9,8
fill de Addayà, fill de Samià; 8
1Par 9,8
8 e Jabamès, fill de Gerocam;
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e habitaren en Jerusalem. 29 E a 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’altre
e l’altre Sis e l’altre Bèal e aprés Nap
e l’altre Bèal e aprés Nap 31 e Gedor e
e aprés Nap 31 e Gedor e Aquió e Sàquer
e Gedor e Aquió e Sàquer [*]. 32 E
e Aquió e Sàquer [*]. 32 E Macheloch
e Sàquer [*]. 32 E Macheloch engendrà
e aquests habitaren en Jerusalem de prop
e Sis engendrà Saül, e Saül engendrà
e Saül engendrà Jonatan [*]. 34 E Jonatan,
e Maribal engendrà Michà. 35 E los fills
e Mèliech e Torahoas e Achès. 36 E Achès
e Torahoas e Achès. 36 E Achès engendrà
e Achès. 36 E Achès engendrà [*] Alamèrer
e Simànet e Assumrí, e Assumrí engendrà
e Assumrí, e Assumrí engendrà Massaà, 37 e
e Assumrí engendrà Massaà, 37 e Massaà
e Massaà engendrà Banbanà, e Rafà fon fill
e Rafà fon fill d’aquell, e Aletzà de
e Aletzà de aquell, e Azael fou fill d’
e Azael fou fill d’aquell. 38 Azael hach
e Brucú e Ysmael e Azaries e Abdies e
e Ysmael e Azaries e Abdies e Amon. Tots
e Azaries e Abdies e Amon. Tots aquests
e Abdies e Amon. Tots aquests foren fills
e Amon. Tots aquests foren fills de Azael.
e Gebús fou lo segon e Elifàlet lo terç.
e Elifàlet lo terç. 40 E foren los fills
e multiplicaren en infants e haguéran néts
e haguéran néts e foren C L. Tots aquests
e foren C L. Tots aquests isqueren dels
e foren caps de lurs pares. 9,Tit Capítol
e de Judà, e foren cativats en Babilònia
e foren cativats en Babilònia per lur
e éran en lur haretat e lurs ciutats e
e lurs ciutats e lurs sacerdotse lurs
e lurs sacerdotse lurs levitans [*] tots
e los fills de Benjamín e los fills de
e los fills de Efraÿm e de Manassès, e
e de Manassès, e cativaren-los tots. 4 E
e cativaren-los tots. 4 E Hoý, fill de
e dels fills de Fares, fill de Judà. 5 E
e sos fills. 6 [*] de Zàram, Gesrael e sos
e sos germans, e foren DC LXXXX. 7 E dels
e foren DC LXXXX. 7 E dels fills de
e Jabamès, fill de Gerocam; e Elà, fill de
e Elà, fill de Huzí, fill de Mercrí; e
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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 9,23
1Par 9,23
1Par 9,24
1Par 9,24
1Par 9,24
1Par 9,24
1Par 9,26
1Par 9,26
1Par 9,27
1Par 9,27
1Par 9,27
1Par 9,27
1Par 9,29
1Par 9,29
1Par 9,29
1Par 9,29
1Par 9,29
1Par 9,29
1Par 9,33
1Par 9,34
1Par 9,35
1Par 9,35
1Par 9,36
1Par 9,36
1Par 9,36
1Par 9,36
1Par 9,36

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

Elà, fill de Huzí, fill de Mercrí;
fill de Rauel, fill de Ybanies, 9
pares. 10 E dels sacerdots Ydaÿas
10 E dels sacerdots Ydaÿas e Jorip
Ydaÿas e Jorip e Joatxim 11
fill de Fassur, fill de Melchies,
de Adiel, [*] fill de Massulam,
pare foren DCC L vessalls de host
fill de Sbayà, de Merarí, 15
de Sbayà, de Merarí, 15 e Baobatar
de Merarí, 15 e Baobatar e Ros
Merarí, 15 e Baobatar e Ros e Gagal
fill de Saf, fill de Assap, 16
fill de Galal, fill de Gedicun,
17 E los porters éran Salum
17 E los porters éran Salum e Top
porters éran Salum e Top e Talmon
Salum e Top e Talmon e Achtiman
fill de Abiassab, fill de Corè,
fou senyor sobre ells entigament,
porters, i éran CC XII ab lurs caps
ab lurs caps e ab lurs linatges,
caps e ab lurs linatges, e David
los stablían en lur leyaltat, 23
la casa de Déu [*] (ço és, Adomies
[*] (ço és, Adomies e Ananies), 24
vents éran las portas, a levant
las portas, a levant e a ponent
a levant e a ponent e a migjorn
leyaltat éran aquests IIII portés
éran [*] ordonats sobre las cambras
los tresors de la casa de Déu, 27
Déu, car sola a ells era la guarda,
las claus del vespre fins al matí
del vespre fins al matí e obrien
sobre las aÿnes del santuari
del santuari e sobre la cèmola
santuari e sobre la cèmola e lo vi
e sobre la cèmola e lo vi e l’oli
cèmola e lo vi e l’oli e l’encens
e l’oli e l’encens e las spícies
per las cambres, car de die
éran caps.) Aquests éran caps [*]
[*] e habitaven en Jerusalem, 35
pare de Gabeon era apellat Jahagel,
e lo nom de sa muller Mahacà, 36
lo primer nat hach nom Abdon, [*]
nom Abdon, [*] e l’altre, Sis,
e l’altre, Sis, e l’altre, Bàal,
e l’altre, Bàal, e l’altre, Ner,
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e Massulan, fill de Safayà, fill de Rauel,
e lurs germans segons lurs generacions.
e Jorip e Joatxim 11 e Atzeries, fill de
e Joatxim 11 e Atzeries, fill de Alchies,
e Atzeries, fill de Alchies, fill de
e Amasay, fill de Adiel, [*] fill de
e fou fill de Masbenut, qui fou fill de
e en servey de la obra de la casa de Déu.
e Baobatar e Ros e Gagal e Machaninà, fill
e Ros e Gagal e Machaninà, fill de Michà,
e Gagal e Machaninà, fill de Michà, fill
e Machaninà, fill de Michà, fill de Saf,
e Abdies, fill de Samaÿas, fill de Galal,
e Baraquies, fill de Assaà, fill de
e Top e Talmon e Achtiman e llurs germans.
e Talmon e Achtiman e llurs germans. E
e Achtiman e llurs germans. E Solomero, lo
e llurs germans. E Solomero, lo cap. 18
e sos germans de la casa de son pare. E
e nostro Senyor era ab ell. 21 E Zaries,
e ab lurs linatges, e David e Samuel lo
e David e Samuel lo profeta los stablían
e Samuel lo profeta los stablían en lur
e [*] lurs infants sobre las portas de la
e Ananies), 24 e a IIII vents éran las
e a IIII vents éran las portas, a levant e
e a ponent e a migjorn e a tremuntana. 25
e a migjorn e a tremuntana. 25 E lurs
e a tremuntana. 25 E lurs germans éran en
e éran [*] ordonats sobre las cambras e
e sobre los tresors de la casa de Déu, 27
e axien entorn de la casa de Déu, car sola
e tenían las claus del vespre fins al matí
e obrien e tancaven. 28 E tenían totas las
e tancaven. 28 E tenían totas las aÿnes
e sobre la cèmola e lo vi e l’oli e l’
e lo vi e l’oli e l’encens e las spícies
e l’oli e l’encens e las spícies e
e l’encens e las spícies e piments. 30 E
e las spícies e piments. 30 E sobre los
e piments. 30 E sobre los [*] letovaris.
e de nit éran sobre ells matexos al
e habitaven en Jerusalem, 35 e en Gabaon.
e en Gabaon. E lo pare de Gabeon era
e lo nom de sa muller Mahacà, 36 e son
e son fill lo primer nat hach nom Abdon,
e l’altre, Sis, e l’altre, Bàal, e l’
e l’altre, 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,
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1Par 9,37
1Par 9,37
1Par 9,37
1Par 9,37
1Par 9,39
1Par 9,39
1Par 9,39
1Par 9,39
1Par 9,39
1Par 9,39
1Par 9,40
1Par 9,41
1Par 9,41
1Par 9,41
1Par 9,42
1Par 9,42
1Par 9,42
1Par 9,43
1Par 9,43
1Par 9,43
1Par 9,43
1Par 9,44
1Par 9,44
1Par 9,44
1Par 9,44
1Par 9,44
1Par 10,1
1Par 10,1
1Par 10,2
1Par 10,2
1Par 10,2
1Par 10,3
1Par 10,4
1Par 10,4
1Par 10,4
1Par 10,4
1Par 10,5
1Par 10,6
1Par 10,6
1Par 10,7
1Par 10,7
1Par 10,7
1Par 10,8
1Par 10,9
1Par 10,9
1Par 10,9
1Par 10,10
1Par 10,12
1Par 10,12
1Par 10,12
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altre, Ner, e l’altre, Nadab, 37
Nadab, 37 e l’altre, Gaguedó,
altre, Gaguedó, e l’altre, Achió,
Achió, e l’altre, Zacharies,
e l’altre, Machabot. 38 [*] 39 [*]
38 [*] 39 [*] e engendrà Sis,
engendrà Sis, e Sis engendrà Saül,
Sis engendrà Saül, e Saül, Jonatàs
Saül, e Saül, Jonatàs e Masquisua
Jonatàs e Masquisua e Aminadab
40 E Jonatàs engendrà Maribal;
Maribal; e Maribal, Michà, 41
Michà, 41 e [*] foren Piton
Michà, 41 e [*] foren Piton e Màech
Taheran [*]. 42 [*] engendrà Jorà,
Jorà, e Jorà engendrà Almet
e Jorà engendrà Almet e Anmànet
e Simbrà [*] engendrà Amassà, 43
43 e Amassà engendrà Banahà,
Banahà, e Banahà engendrà Rafayà,
Rafayà, e Rafayà engendrà Alesà,
qui haguéran nom axí: Azarifan
haguéran nom axí: Azarifan e Burtú
nom axí: Azarifan e Burtú e Ysmael
e Burtú e Ysmael e Azaricham
e Ysmael e Azaricham e Obedies
felisteus guerrajaven ab Yrrael,
homes de Yrrael per los felisteus
2 E encalsaren los felisteus Saül
los falisteus feriren Jonatàs
feriren Jonatàs e Melchisua
encruscà’s la batalla sobre Saül,
Saül a son scuder: –Trau ta spasa
volch fer. E pres Saül la sua spasa
la sua spasa e posà lo pom en terra
pom en terra e la punta als pits,
que Saül havia fet, féu semblant
féu semblant e morí. 6 E morí Saül
6 E morí Saül e III fills ceus
éran en lo pla que mort era Saül
pla que mort era Saül e sos fills
[*]. E vingueren los felisteus
fou finida, vengueren los felisteus
9 E [*] tolguéran lo cap a Saül
-lo ab ses armas en lur terra
per fer novellas a lurs ýdolas
de Saül en la casa de lur déu,
-se tots los [*] de la host
los [*] de la host e anaren allà,
e portaren-se’n lo cos de Saül
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e l’altre, Gaguedó, e l’altre, Achió, e
e l’altre, Achió, e l’altre, Zacharies,
e l’altre, Zacharies, e l’altre,
e l’altre, Machabot. 38 [*] 39 [*] e
e engendrà Sis, e Sis engendrà Saül, e
e Sis engendrà Saül, e Saül, Jonatàs e
e Saül, Jonatàs e Masquisua e Aminadab e
e Masquisua e Aminadab e Sbaal. 40 E
e Aminadab e Sbaal. 40 E Jonatàs engendrà
e Sbaal. 40 E Jonatàs engendrà Maribal; e
e Maribal, Michà, 41 e [*] foren Piton e
e [*] foren Piton e Màech e Taheran [*].
e Màech e Taheran [*]. 42 [*] engendrà
e Taheran [*]. 42 [*] engendrà Jorà, e
e Jorà engendrà Almet e Anmànet e Simbrà
e Anmànet e Simbrà [*] engendrà Amassà, 43
e Simbrà [*] engendrà Amassà, 43 e Amassà
e Amassà engendrà Banahà, e Banahà
e Banahà engendrà Rafayà, e Rafayà
e Rafayà engendrà Alesà, e [*] Azael. 44 E
e [*] Azael. 44 E Azael hagué VI fills,
e Burtú e Ysmael e Azaricham e Obedies e
e Ysmael e Azaricham e Obedies e Anahan.
e Azaricham e Obedies e Anahan. Aquests
e Obedies e Anahan. Aquests foren fills de
e Anahan. Aquests foren fills de Azael.
e fugiren los homes de Yrrael per los
e caygueren morts en lo munt de Gelboe. 2
e sos fills. Adonchs los falisteus feriren
e Melchisua e Benadab, fills de Saül. 3 E
e Benadab, fills de Saül. 3 E encruscà’s
e trobaren-lo aquells qui·l perseguían,
e trespassa-la per lo meu cos, que si
e posà lo pom en terra e la punta als
e la punta als pits, e lexà’s caura sobre
e lexà’s caura sobre ella. 5 E com son
e morí. 6 E morí Saül e III fills ceus e
e III fills ceus e tota la casa ensemps
e tota la casa ensemps foren morts. 7 E,
e sos fills e tota la host qui era ab ells
e tota la host qui era ab ells era fugida,
e habitaren en ellas. 8 E, com vench l’
e despullaren los morts, [*] qui foren
e tramatéran-lo ab ses armas en lur
e sercharen-na tota la lur terra entorn
e a lur poble. 10 E matéran las armas de
e lo cap posaren en la casa de Dagon. 11 E
e anaren allà, e portaren-se’n lo cos
e portaren-se’n lo cos de Saül e los
e los cossos de sos fills [*] en Jabés,
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1Par 10,12
de sos fills [*] en Jabés, [*]
1Par 10,14
ell demanà concell a fitilera, 14
1Par 10,14
Senyor, per ço que Déu lo ocís,
1Par 11,1 a David: –Vet que nós som tos ossos
1Par 11,2
tos ossos e ta carn matexa, 2 [*]
1Par 11,2
tu eras aquell qui feyas intrar
1Par 11,2
“Tu seràs pastor del meu poble [*]
1Par 11,3
ab David [*] devant nostro Senyor
1Par 11,5
E pres David la devesa de Sion,
1Par 11,6
lo gebuzeu primerament sia cap
1Par 11,6
primerament Joab, fill de Seruià,
1Par 11,6
Joab, fill de Seruià, e fou fet cap
1Par 11,8
de David tot entorn ço qui era pla,
1Par 11,9
9 E, on més anave, crexia en valor,
1Par 11,13
en lo camp qui era ple d’ordi,
1Par 11,14
fugí per los felisteus; 14 [*]
1Par 11,15 dels XXX en lo camp [*] de Adulam,
1Par 11,16
atendade en lo pla de Rafaÿm, 16
1Par 11,16
16 e David fugí en la davesa,
1Par 11,16
e la host dels felisteus se cuytà
1Par 11,18
trencharen la host dels felisteus
1Par 11,18
del pou de la porta de Betlem,
1Par 11,18 a David. E David no·n volch beura,
1Par 11,19
e santifichà a nostro Senyor, 19
1Par 11,20 la sua lansa sobre CCC que·n matà,
1Par 11,21
en compte dels III pus forts, 21
1Par 11,21
e aquells II dels quals fou senyor,
1Par 11,22
de Joyadà, home valent d’armes
1Par 11,22
los II primers prínceps de Moab,
1Par 11,23
taxidor. E devallà ell ab una verga
1Par 11,23
tolch-li la sua lansa matexa [*],
1Par 11,24 Tot açò féu Benayà, fill de Joyadà;
1Par 11,25
mas entrò al terç no hy vench,
1Par 11,26 armes éran: Azael, germà de Joab,
1Par 11,27
fill de son oncle, de Belom, 27
1Par 11,27
de Belom, 27 e Zamot arrorita
1Par 11,28
arrorita e [*] lo falonita, 28
1Par 11,28
28 e Iran, fill de Iques rozaytà
1Par 11,29
rozaytà e Alízer antoricha, 29 [*]
1Par 11,30
29 [*] e Hilay ataytà, 30
1Par 11,31
30 e Mareray notofarita, [*] 31
1Par 11,31
de Gabeà, dels fills de Benjamín,
1Par 11,32
32 [*] dels torrents de Gacís,
1Par 11,32
torrents de Gacís, e Ayel rebita
1Par 11,32 e Ayel rebita e Smanot lo bacurem
1Par 11,36
fill de Ul, 36 Afer lo macharita
1Par 11,37
e Achia lo folonita, 37 [*]
1Par 11,38 de Sbay. 38 E Joel, germà de Netà,
1Par 11,39 Netà, e Amibear, fill de Guerrí, 39
1Par 11,39
de Guerrí, 39 e Sàlet lo amonita,
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e dejunaren VII jorns. 13 E morí Saül per
e no requerí nostro Senyor, per ço que Déu
e girà lo regne a David, fill de Ysay.
e ta carn matexa, 2 [*] e encara mentre
e encara mentre Saül era viu [*], tu eras
e axir Yrrael devant ell. E [*] Déu te
e tu·n seràs senyor.” 3 E vinguéran tots
e untaren-lo [*] sobre Yrrael, segons la
e féu-hi ciutat, apellada «ciutat de
e senyor de la host. E pujà primerament
e fou fet cap e senyor. 7 E habità David
e senyor. 7 E habità David en la devesa,
e Joab mantench las relíquies de la ciutat
e nostro Senyor Déu [*] era ab ell. 10
e lo poble fugí per los felisteus; 14 [*]
e salvà nostro Senyor de gran salvació
e la host dels felisteus era atendade en
e David fugí en la davesa, e la host dels
e la host dels felisteus se cuytà e vench
e vench en Betlem. 17 [*] 18 E aquests
e aportaren aygüe del pou de la porta de
e aportaren-la a David. E David no·n
e santifichà a nostro Senyor, 19 e dix:
e dix: –No plàcia a Déu que jo fassa
e ell era en compte dels III pus forts, 21
e aquells II dels quals fou senyor, e
e entre lo terç no poch venir. 22 E
e de grans fets, de Cabseel, ferí los II
e devallà [*]. 23 E matà lo egipcià, home
e tolch-li la sua lansa matexa [*], e
e aucís-lo [*]. 24 Tot açò féu Benayà,
e ell era [*] dels III vessalls. 25 E ell
e mès-lo David sobre son oÿdor. 26 E los
e Elcanà, fill de son oncle, de Belom, 27
e Zamot arrorita e [*] lo falonita, 28 e
e [*] lo falonita, 28 e Iran, fill de
e Iran, fill de Iques rozaytà e Alízer
e Alízer antoricha, 29 [*] e Hilay ataytà,
e Hilay ataytà, 30 e Mareray notofarita,
e Mareray notofarita, [*] 31 e Iray, fill
e Iray, fill de Ribay, de Gabeà, dels
e Benayà. 32 [*] dels torrents de Gacís, e
e Ayel rebita e Smanot lo bacurem e Aliabà
e Smanot lo bacurem e Aliabà de Solabanta.
e Aliabà de Solabanta. 33 E los fills de
e Achia lo folonita, 37 [*] e Naharay,
e Naharay, fill de Sbay. 38 E Joel, germà
e Amibear, fill de Guerrí, 39 e Sàlet lo
e Sàlet lo amonita, e Nafrayà, lo baró
e Nafrayà, lo baró portador de las armes
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1Par 11,40
las armes de Johà, fill de Sayà, 40
1Par 11,41
de Sayà, 40 e Iroyà lo gef [*] 41
1Par 11,41
lo gef [*] 41 e Urries lo eteu,
1Par 11,42
eteu, e Saabat, fill de Aquilat; 42
1Par 11,43
de Rubèn, sobre ell los XXX, 43
1Par 11,43 los XXX, 43 e Aman, fill de Mahacà,
1Par 11,44 de Mahacà, e Josafat lo mutaneu 44
1Par 11,44
lo mutaneu 44 e Uizies lo stareu,
1Par 11,45
fill de Otan lo arorita, 45
1Par 11,45
45 e Jadiel, fill de Simbrí,
1Par 11,46
Simbrí, e Josà, germà de Rissí, 46
1Par 11,46
de Rissí, 46 e Aliel, de Manim,
1Par 11,46
46 e Aliel, de Manim, e Saribay
1Par 11,46
Saribay e Josabà, fills de Alnàal,
1Par 11,46
fills de Alnàal, e Finà moabita
1Par 11,46
de Alnàal, e Finà moabita e Lial
1Par 11,46
e Finà moabita e Lial e Obet
1Par 12,2
sagetes ab arch en la mà dreta,
1Par 12,2
e ab la mà squerra las pedres
1Par 12,2 ab arch. Éran dels germans de Saül,
1Par 12,3
3 E lo cap d’ells era Atchiàtzar
1Par 12,3
e Joàs, fill de Samayà de Gabaà,
1Par 12,3
fill de Samayà de Gabaà, e Jaziel
1Par 12,3
e Jaziel e Sàlati, fill de Smanat;
1Par 12,3
e Sàlati, fill de Smanat; e Brachà
1Par 12,3
fill de Smanat; e Brachà e Geadà
1Par 12,4 Gabaon, que era dels XXX vessalls,
1Par 12,4
e sobre los XXX era Geramies
1Par 12,4 sobre los XXX era Geramies e Jaezel
1Par 12,4 XXX era Geramies e Jaezel e Joanan
1Par 12,5
e Jozafat de Gaderà, 5 Eluzai
1Par 12,5
de Gaderà, 5 Eluzai e Geremot
1Par 12,5 Gaderà, 5 Eluzai e Geremot e Belay
1Par 12,6
e Belay e Zafaries lo arapita, 6
1Par 12,6
e Zafaries lo arapita, 6 e Alcanà
1Par 12,6
lo arapita, 6 e Alcanà e Gezies
1Par 12,6
6 e Alcanà e Gezies e Sariel
1Par 12,6
e Alcanà e Gezies e Sariel e Jòzer
1Par 12,7
e Jòzer e Sabuzan de Curaytas, 7
1Par 12,7
e Sabuzan de Curaytas, 7 e Joelà
1Par 12,8 Amassat, Abadamat, hòmens d’armes
1Par 12,8
e de host, aperallats ab lansa
1Par 12,8
lansa e scut, qui havían fas de leó
1Par 12,9
cuyta. 9 E Ésser era lo cap primer
1Par 12,9 era lo cap primer e Obedià lo segon
1Par 12,10
Obedià lo segon e Eliab lo terç 10
1Par 12,10 Eliab lo terç 10 e Mesmanà lo quart
1Par 12,11
lo quart e Geremies lo quint 11
1Par 12,12
e Stay lo VI è, Eliel lo VII è 12
1Par 12,12
lo VII è 12 e Joanan lo VIII è

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

e Iroyà lo gef [*] 41 e Urries lo eteu, e
e Urries lo eteu, e Saabat, fill de
e Saabat, fill de Aquilat; 42 e Adunmà,
e Adunmà, fill de Suzà, lo robonita, cap
e Aman, fill de Mahacà, e Josafat lo
e Josafat lo mutaneu 44 e Uizies lo
e Uizies lo stareu, e Samazioel, fill de
e Samazioel, fill de Otan lo arorita, 45 e
e Jadiel, fill de Simbrí, e Josà, germà de
e Josà, germà de Rissí, 46 e Aliel, de
e Aliel, de Manim, e Saribay e Josabà,
e Saribay e Josabà, fills de Alnàal, e
e Josabà, fills de Alnàal, e Finà moabita
e Finà moabita e Lial e Obet e Jahaziel lo
e Lial e Obet e Jahaziel lo Mosbaytat.
e Obet e Jahaziel lo Mosbaytat. 12,Tit
e Jahaziel lo Mosbaytat. 12,Tit Capítol
e ab la mà squerra las pedres e las
e las sagetes ab arch. Éran dels germans
e de Benjamín. 3 E lo cap d’ells era
e Joàs, fill de Samayà de Gabaà, e Jaziel
e Jaziel e Sàlati, fill de Smanat; e
e Sàlati, fill de Smanat; e Brachà e Geadà
e Brachà e Geadà e Natot. 4 E Samaÿas de
e Geadà e Natot. 4 E Samaÿas de Gabaon,
e Natot. 4 E Samaÿas de Gabaon, que era
e sobre los XXX era Geramies e Jaezel e
e Jaezel e Joanan e Jozafat de Gaderà, 5
e Joanan e Jozafat de Gaderà, 5 Eluzai e
e Jozafat de Gaderà, 5 Eluzai e Geremot e
e Geremot e Belay e Zafaries lo arapita, 6
e Belay e Zafaries lo arapita, 6 e Alcanà
e Zafaries lo arapita, 6 e Alcanà e Gezies
e Alcanà e Gezies e Sariel e Jòzer e
e Gezies e Sariel e Jòzer e Sabuzan de
e Sariel e Jòzer e Sabuzan de Curaytas, 7
e Jòzer e Sabuzan de Curaytas, 7 e Joelà e
e Sabuzan de Curaytas, 7 e Joelà e
e Joelà e Sabadià, fill de Gerochà de
e Sabadià, fill de Gerochà de Gador. 8 Del
e de host, aperallats ab lansa e scut, qui
e scut, qui havían fas de leó e éran
e éran laugers com a cabirols sobre las
e Obedià lo segon e Eliab lo terç 10 e
e Eliab lo terç 10 e Mesmanà lo quart e
e Mesmanà lo quart e Geremies lo quint 11
e Geremies lo quint 11 e Stay lo VI è,
e Stay lo VI è, Eliel lo VII è 12 e Joanan
e Joanan lo VIII è e Calabab lo VIIII è 13
e Calabab lo VIIII è 13 e Gemies lo X è e
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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 12,17
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
1Par 12,24
1Par 12,24
1Par 12,27
1Par 12,30
1Par 12,30
1Par 12,32
1Par 12,32
1Par 12,34
1Par 12,37
1Par 12,37
1Par 12,37
1Par 12,38
1Par 12,38
1Par 12,38
1Par 12,38
1Par 12,39
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 12,40
1Par 13,1
1Par 13,1
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,2
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lo VIII è e Calabab lo VIIII è 13
lo VIIII è 13 e Gemies lo X è
aquests lo pus poch era senyor de C
passaren Jordà en lo primer mes
mes e era ple de totas parts,
féran fugir los amicharans a levant
E vengueren dels fills de Banjamín
17 E axí-los David a carrera
o si éran venguts per trayr-lo
lo Déu de vostre pare ho veja
L’espirit [*] Massà, cap dels XXX,
dels XXX, e dix: –Amb tu, David,
fill de Jassè, pau, pau sia ab tu
ajuda, ton Déu. E rabé-los David
felisteus contre Saül a batalla,
hòmens de Macessè, ço és, Adamà
ço és, Adamà e Jassebat [*]
ço és, Adamà e Jassebat [*] e Eliüd
24 Dels fills de Judà, portant scut
portant scut e lansa, foren VI M
e lansa, foren VI M e DCCC guarnits
de Leví foren [*] 27 [*] III M
E dels fills de Efraÿm foren XXII M
vessalls de host, hòmens de fama
despuxs ço que faria Yrrael,
e foren de lur trip caps dels CC,
fills de Neptalim [*] portant lansa
d’aquells de part Jordà, de Rubèn
de part Jordà, de Rubèn e de Gad
de Manassès, portant armes de host
Tots aquests éran hòmens d’armes
éran hòmens d’armes e de guerra
e de guerra e hòmens bé aperellats
bé aperellats e ab cor complit,
aquí per tres dies menjant
qui éran prop, axí com Ysachar
Naptalim, hi portaven pa amb àzens
portaven pa amb àzens e ab camells
pa amb àzens e ab camells e ab muls
e ab bous, ab vianda [*], ab pances
ab vianda [*], ab pances e figues
vianda [*], ab pances e figues e vi
[*], ab pances e figues e vi e oli
pances e figues e vi e oli e bous
David ab los prínceps dels milanars
dels milanars e dels centanars
e ab tots los grans senyors, 2
de Yrrael: –Si a nostro Senyor plau
plau e a vosaltres par bo, trematam
per tota la terra de Yrrael,
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e Gemies lo X è e Macamús lo XI è. 14 Tots
e Macamús lo XI è. 14 Tots aquests són
e lo major de mil. 15 Tots passaren Jordà
e era ple de totas parts, e féran fugir
e féran fugir los amicharans 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 éran venguts per pau ni per
e liurar-lo a sos enamichs, sens tort
e us sprou. 18 L’espirit [*] Massà, cap
e dix: –Amb tu, David, e amb tu, fill de
e amb tu, fill de Jassè, pau, pau sia ab
e pau sia ab tos valedors, car nostro
e mès-los al cap de faeltat. 19 E
e no los ajudà, car ab concell dels caps
e Jassebat [*] e Eliüd e Ciltay, caps dels
e Eliüd e Ciltay, caps dels milanars del
e Ciltay, caps dels milanars del trip de
e lansa, foren VI M e DCCC guarnits e
e DCCC guarnits e aperellats a host. 25 E
e aperellats a host. 25 E dels fills de
e DCC. 28 E Sadoch, que era fadrí vassall
e DCCC vessalls de host, hòmens de fama e
e de casa de lur pare. 31 E del mig trip
e foren de lur trip caps dels CC, e ab
e ab ells tots lurs germans. 33 E de
e scut foren XXXVII M. 35 E dels fills de
e de Gad e del mig trip de Manassès,
e del mig trip de Manassès, portant armes
e de batalla, hòmens bons C XX M. 38 Tots
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 bevent, car lurs germans los ho havían
e Zabulon i Naptalim, hi portaven pa amb
e ab camells e ab muls e ab bous, ab
e ab muls e ab bous, ab vianda [*], ab
e ab bous, ab vianda [*], ab pances 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 moltitut,
e bous e moltons en gran moltitut, car
e moltons en gran moltitut, car alegria
e dels centanars e ab tots los grans
e ab tots los grans senyors, 2 e dix David
e dix David a tota la univercitat de
e a vosaltres par bo, trematam e enviem a
e enviem a nostros germans qui són romasos
e ab ells sían tots los sacerdots e tots
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1Par 13,2
1Par 13,6
1Par 13,7
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,8
1Par 13,9
1Par 13,9
1Par 13,10
1Par 13,11
1Par 13,13
1Par 13,14
1Par 13,14
1Par 14,1
1Par 14,1
1Par 14,3
1Par 14,3
1Par 14,4
1Par 14,4
1Par 14,4
1Par 14,5
1Par 14,5
1Par 14,5
1Par 14,6
1Par 14,6
1Par 14,6
1Par 14,7
1Par 14,7
1Par 14,7
1Par 14,8
1Par 14,8
1Par 14,9
1Par 14,11
1Par 14,12
1Par 14,14
1Par 14,14
1Par 14,14
1Par 14,16
1Par 14,16
1Par 14,17
1Par 15,1
1Par 15,1
1Par 15,2
1Par 15,4
1Par 15,5
1Par 15,5
1Par 15,6
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e ab ells sían tots los sacerdots
de Cariacharim. 6 E pujà David
la casa de Benadab, on era Assahà
qui menaven la vadella. 8 E David
devant nostro Senyor ab gran poder
Senyor ab gran poder e ab cants
gran poder e ab cants e ab fitoles
e ab cants e ab fitoles e ab tabals
e ab tabals e ab tamborets [*]
9 E vingueren entrò a Janiquedem,
no caygués, car la vadella alenegà
ço que mès la mà sobre l’archa;
nostro Senyor havia mort Assahà,
la recullí ab si en la sua ciutat,
Obetedom [*] 14 [*] per III mesos,
Senyor Déu la casa de Obetedom
rey de Assur, sos missatgers [*]
sos missatgers [*] e fusta de cedre
David més mullers en Jerusalem,
en Jerusalem, e engendrà fillas
4 los quals havían nom axí: Simà
quals havían nom axí: Simà e Zabal
nom axí: Simà e Zabal e Vetan
Simà e Zabal e Vetan e Salamó 5
e Zabal e Vetan e Salamó 5 e Hibear
Vetan e Salamó 5 e Hibear e Elisua
5 e Hibear e Elisua e Helifàlet 6
e Elisua e Helifàlet 6 e Noga
Elisua e Helifàlet 6 e Noga e Nófet
6 e Noga e Nófet e Jasia 7
e Noga e Nófet e Jasia 7 e Elizamà
Nófet e Jasia 7 e Elizamà e Beliadà
sobre Yrrael, ajustaren-se tots
tots e requeriren David a batalla
9 E los felisteus vingueren
mans. 11 E pujaren en Bilfarazim,
felisteus lexaren aquí lurs déus
demanà concell a nostro Senyor,
e Déu li dix: –Puja derrera ells
ells e fes-los la volta dessús,
com li havia manat nostro Senyor,
e ferí la host dels felisteus
la fama de David per tota la terra,
nostro Senyor Déu en la sua ciutat,
e bestí loch a l’archa de Déu,
nostro Senyor que portacen l’archa
4 E ajustà David los fills de Aron
levitans. 5 Dels fills de Cahat,
de Cahat, e Uriel era lur príncep,
fills de Merarí era prebost Asayà,
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e tots los levitans, qui són en las
e tot Yrrael de Baleat a Cariacharim, qui
e Achià, qui menaven la vadella. 8 E David
e tot Yrrael tots jugaven devant nostro
e ab cants e ab fitoles e ab tabals e ab
e ab fitoles e ab tabals e ab tamborets
e ab tabals e ab tamborets [*] e ab
e ab tamborets [*] e ab trompes. 9 E
e ab trompes. 9 E vingueren entrò a
e Assahà alsà la mà per pendra l’archa
e moch-se. 10 Per ço vench la ira de Déu
e morí aquí devant Déu. 11 E fou irat
e apellà aquell loch «Fares Assahà» entrò
e féu-la posar en la casa de Obetedom
e beneyí nostro Senyor Déu la casa de
e tot ço que havia. 14,Tit Capítol XIIII 1
e fusta de cedre e mestres [*] per a
e mestres [*] per a bastir la casa. 2 E
e engendrà fillas e fills, 4 los quals
e fills, 4 los quals havían nom axí: Simà
e Zabal e Vetan e Salamó 5 e Hibear e
e Vetan e Salamó 5 e Hibear e Elisua e
e Salamó 5 e Hibear e Elisua e Helifàlet 6
e Hibear e Elisua e Helifàlet 6 e Noga e
e Elisua e Helifàlet 6 e Noga e Nófet e
e Helifàlet 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 Beliadà e
e Jasia 7 e Elizamà e Beliadà e Elfàlet. 8
e Elizamà e Beliadà e Elfàlet. 8 E, com
e Beliadà e Elfàlet. 8 E, com haguéran
e Elfàlet. 8 E, com haguéran oyit los
e requeriren 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 dix-los:
e David manà que hom los cremàs. 13 Encara
e Déu li dix: –Puja derrera ells e fese fes-los la volta dessús, e vendràs
e vendràs contre Bataÿm. 15 E, com oyràs
e ferí la host dels felisteus e perseguíe perseguí-la de Gabeon entrò a Gatza.
e nostro Senyor donà la sua por per totas
e bestí loch a l’archa de Déu, e atendà
e atendà aquí tenda. 2 E adonchs dix David
e que la servíssan per tostemps. 3 E féu
e los levitans. 5 Dels fills de Cahat, e
e Uriel era lur príncep, e sos germans
e sos germans éran C XXV. 6 E dels fills
e sos germans éran CC XXV. 7 E los fills
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1Par 15,7
de Gerzon era lur príncep Joel,
1Par 15,10
era lur príncep Eliel [*] 10 [*]
1Par 15,11
C XII. 11 E David apellà Sadoch
1Par 15,11 apellà Sadoch e Abiatar, sacerdots,
1Par 15,11
sacerdots, e los levitans Uriel
1Par 15,11
e los levitans Uriel e Asayà
1Par 15,11
e los levitans Uriel e Asayà e Joel
1Par 15,11
Uriel e Asayà e Joel e Samaÿas
1Par 15,11
e Asayà e Joel e Samaÿas e Elí
1Par 15,12
dels levitans, santificau-vos,
1Par 15,12
santificau-vos, e vostres mullers
1Par 15,12
e vostres mullers e vostros infants
1Par 15,12
vostros infants e vostros germans,
1Par 15,15
de nostro Senyor Déu d’Irrael, 15
1Par 15,16
que féssan star [*] ab hipnes
1Par 15,16
star [*] ab hipnes e ab cants
1Par 15,16
ab hipnes 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 Joel [*] 18
1Par 15,18
de Joel [*] 18 e sos germans [*]
1Par 15,18 [*] 18 e sos germans [*] e Jachzael
1Par 15,18 germans [*] e Jachzael e Zanutamot
1Par 15,18
e Jachzael e Zanutamot e Jacchiel
1Par 15,18
e Zanutamot e Jacchiel e Gomir
1Par 15,18
e Jacchiel e Gomir e Eliab
1Par 15,18 Jacchiel e Gomir e Eliab e Benaÿas
1Par 15,18 e Gomir e Eliab e Benaÿas e Maazies
1Par 15,18
e Benaÿas e Maazies e Mactacies
1Par 15,18
e Maazies e Mactacies e Elifeu
1Par 15,18
e Mactacies e Elifeu e Machamos
1Par 15,18
e Elifeu e Machamos e Obetedom
1Par 15,19 porters. 19 E los cantors éran Aman
1Par 15,19 19 E los cantors éran Aman e Assap
1Par 15,20 sembes d’aram per mils cantar, 20
1Par 15,20 aram per mils cantar, 20 e Zacaries
1Par 15,20
cantar, 20 e Zacaries e Aziel [*]
1Par 15,20
20 e Zacaries e Aziel [*] e Gumir
1Par 15,20
e Aziel [*] e Gumir e Eliab
1Par 15,20 e Aziel [*] e Gumir e Eliab e Mazia
1Par 15,21
sonaven tabals [*]. 21 E Mateties
1Par 15,21
tabals [*]. 21 E Mateties e Elifeu
1Par 15,21
21 E Mateties e Elifeu e Nicamas
1Par 15,21
e Elifeu e Nicamas e Obetedom
1Par 15,21 Elifeu e Nicamas e Obetedom e Joel
1Par 15,22 príncep dels levitans, [*] trompave
1Par 15,23
car discret era. 23 E Barachies
1Par 15,24
porters de la archa. 24 E Abanies
1Par 15,24 de la archa. 24 E Abanies e Josofat
1Par 15,24
24 E Abanies e Josofat e Natanael
1Par 15,24
e Josofat e Natanael e Masay

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

e sos germans éran C XXX. 8 E dels fills
e sos germans éran C XII. 11 E David
e Abiatar, sacerdots, e los levitans Uriel
e los levitans Uriel 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:
e Aminadab. 12 E dix-los: –Vosaltres sou
e vostres mullers e vostros infants e
e vostros infants e vostros germans, e
e vostros germans, e pujau l’archa de
e pujau l’archa de nostro Senyor Déu de
e aportaren los levitans l’archa de Déu,
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 donar
e sos germans [*] e Jachzael e Zanutamot e
e Jachzael e Zanutamot e Jacchiel e Gomir
e Zanutamot e Jacchiel e Gomir e Eliab e
e Jacchiel e Gomir e Eliab e Benaÿas e
e Gomir e Eliab e Benaÿas e Maazies e
e Eliab e Benaÿas e Maazies e Mactacies e
e Benaÿas e Maazies e Mactacies e Elifeu e
e Maazies e Mactacies e Elifeu e Machamos
e Mactacies e Elifeu e Machamos e Obetedom
e Elifeu e Machamos e Obetedom e Joel.
e Machamos e Obetedom e Joel. Tots aquests
e Obetedom e Joel. Tots aquests éran
e Joel. Tots aquests éran porters. 19 E
e Assap e Atam ab sembes d’aram per mils
e Atam ab sembes d’aram per mils cantar,
e Zacaries e Aziel [*] e Gumir e Eliab e
e Aziel [*] e Gumir e Eliab e Mazia e
e Gumir e Eliab e Mazia e Benaÿas. Tots
e Eliab e Mazia e Benaÿas. Tots aquests
e Mazia e Benaÿas. Tots aquests sonaven
e Benaÿas. Tots aquests sonaven tabals
e Elifeu e Nicamas e Obetedom e Joel e
e Nicamas e Obetedom e Joel e Azaries
e Obetedom e Joel e Azaries cantaven ab
e Joel e Azaries cantaven ab òrguens en la
e Azaries cantaven ab òrguens en la octava
e manave los altres, car discret era. 23 E
e Canà, porters de la archa. 24 E Abanies
e Josofat e Natanael e Masay e Zacaries e
e Natanael e Masay e Zacaries e Beniaes e
e Masay e Zacaries e Beniaes e Alètzar,
e Zacaries e Beniaes e Alètzar, qui éran
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1Par 15,24
e Natanael e Masay e Zacaries e Beniaes e Alètzar, qui éran capellans,
1Par 15,24
e Masay e Zacaries e Beniaes e Alètzar, qui éran capellans, trompaven
1Par 15,24 ab trompes devant l’archa de Déu, e Obetedom e Jayà éran capellans porters
1Par 15,24 devant l’archa de Déu, e Obetedom e Jayà éran capellans porters de la archa.
1Par 15,25
porters de la archa. 25 E David e los pròmens d’Irrael e los prínceps
1Par 15,25
25 E David e los pròmens d’Irrael e los prínceps dels milanars anaven
1Par 15,26
de la covinensa de Déu [*]. 26 [*] e secrificaren VII toros e VII merdans. 27
1Par 15,26
26 [*] e secrificaren VII toros e VII merdans. 27 E David era abrigat ab
1Par 15,27
abrigat ab un mantell de porpre, e tots los levins, qui aportaven l’archa,
1Par 15,27
los levins, qui aportaven l’archa, e los cantors atressí [*], sinó David, qui
1Par 15,28
faent-ho oyir ab [*] tabals e ab òrguens [*]. 29 E com l’archa [*] de
1Par 15,29
de Saül, sguardà per la finestra e viu lo rey David saltant e rient, e
1Par 15,29
finestra e viu lo rey David saltant e rient, e menyspresà-lo en son cor.
1Par 15,29
e viu lo rey David saltant e rient, e menyspresà-lo en son cor. 16,Tit
1Par 16,1
XVI 1 E portaren l’archa de Déu e féran-la star dins lo tabernacle que
1Par 16,1
que David li havia atendat, e secrificaren holocausts [*] pacificables
1Par 16,2
de secrificar los holocausts e los secrificis passificables, ell beneý
1Par 16,3
ell beneý lo poble [*] 3 e pertí a tot Yrrael, de l’hom entrò a la
1Par 16,3
la fembra, una pessa de pa a cascú e un tros de carn e una ampolla de vi. 4 E
1Par 16,3
de pa a cascú e un tros de carn e una ampolla de vi. 4 E mès devant l’
1Par 16,5
de Yrrael. 5 E Assap era lur cap, e Zacaries lo segon, e Joel lo terç, e
1Par 16,5
era lur cap, e Zacaries lo segon, e Joel lo terç, e Samarimot lo quart, e
1Par 16,5
Zacaries lo segon, e Joel lo terç, e Samarimot lo quart, e Joel lo quint [*]
1Par 16,5
Joel lo terç, e Samarimot lo quart, e Joel lo quint [*] ab sturments de tabals
1Par 16,5
lo quint [*] ab sturments de tabals e d’òrguens, e Assap ab sembes. 6 E
1Par 16,5
sturments de tabals e d’òrguens, e Assap ab sembes. 6 E Benaÿas e Jafiel,
1Par 16,6
e Assap ab sembes. 6 E Benaÿas e Jafiel, capellans ab trompes, tots
1Par 16,7 loar nostro Senyor per mà de Assap e de sos servents aquests salms dient: 8
1Par 16,8
dient: 8 «Confessau nostro Senyor e apellau lo ceu nom e féu saber a las
1Par 16,8
nostro Senyor e apellau lo ceu nom e féu saber a las gents las suas obres. 9
1Par 16,9
las suas obres. 9 Cantau al Senyor e salmajau e alegrau-vos per totas ses
1Par 16,9
9 Cantau al Senyor e salmajau e alegrau-vos per totas ses maravellas.
1Par 16,10
E loau lo nom de la sua santedat, e alegrau-vos e alegren-se los pobles,
1Par 16,10
de la sua santedat, e alegrau-vos e alegren-se los pobles, lo cor dels
1Par 16,11 Senyor. 11 Requeriu nostro Senyor e sa virtut, e requeriu la sua fas sovint,
1Par 16,11 Requeriu nostro Senyor e sa virtut, e requeriu la sua fas sovint, 12 remembrau
1Par 16,12 12 remembrau las suas maravellas e los juýs de la sua bocha. 13 Sament de
1Par 16,14
sos alets. 14 Ell és nostro Senyor e nostro Déu, per tota la terra són los
1Par 16,16
16 que ordonà a Abraam, e son segrament [*]. 17 E féu-lo star en
1Par 16,19 19 Que abans érau de poch nombre e ten pochs que paríeu palegrins, 20 anant
1Par 16,21 no sofarí que negun hom vos nogués e corregí los reys: 22 “No toqueu los meus
1Par 16,24
Anunciau a las gents la sua glòria e a tots los pobles las suas maravellas,
1Par 16,25
25 car gran és nostro Senyor, e molt loat, e molt terrible sobre tots
1Par 16,25 gran és nostro Senyor, e molt loat, e molt terrible sobre tots los déus 26 de
1Par 16,26
26 de las gents, car són ýdoles, e nostro Senyor ha fets los cels. 27
1Par 16,27
Senyor ha fets los cels. 27 Glòria e bellesa és devant ell, santedat e
1Par 16,27
e bellesa és devant ell, santedat e magnificència és lo ceu loch. 28 Donau
1Par 16,28
de pobles, donau a Déu glòria e honor, 29 donau a nostro Senyor la
1Par 16,29 glòria del ceu nom, portau presents e veniu als ceus palaus, adorau Déu en lo
1Par 16,30
devant la sua fas tota la terra, e †conega† lo món qui no·s mou. 31
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1Par 16,31
no·s mou. 31 Alegren-se los cels
1Par 16,31
se los cels e sbalaesca’s la terra
1Par 16,32
ha regnat. 32 Brugescha la mar
1Par 16,32
sua planesa, alegren-se los camps
1Par 16,34
34 «Confessau a Déu, car és bo
1Par 16,35
-nos Déu de la nostra salvació
1Par 16,35
la nostra salvació e ajusta-nos
1Par 16,35
per loar lo nom de la tua santedat
1Par 16,36
E diguéran tot lo poble «Amén,
1Par 16,37
del testament de nostro Senyor,
1Par 16,37
Senyor, e lexà aquella a Assap
1Par 16,39
porters. [*] 39 E Sadoch sacerdot
1Par 16,41 la qual manà a Yrrael. 41 [*] Eman
1Par 16,41 manà a Yrrael. 41 [*] Eman e Gedif
1Par 16,41
qui éran asenyalats per lur nom,
1Par 16,42 és la sua misericòrdia. 42 E Haman
1Par 16,42
e Gedif havían ab ells trompes
1Par 16,42
trompes e sembes per fer-se oyir
1Par 16,43
’n tot lo poble, cascú en sa casa,
1Par 17,1
jo sech en casa cuberta de cedres
1Par 17,4 de Déu a Natan profeta dient: 4 –Vé
1Par 17,5
de vuy; çó stat de tenda en tenda
1Par 17,9
Irrael. 8 [*] 9 E resinglar-l’he
1Par 17,9
l’he e posar-l’he 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 empertostemps. 13 Jo los saré pare
1Par 17,13
saré pare e ells seran a mi fills,
1Par 17,14
E fer-l’he star en mon alberch
1Par 17,15
15 Totas aquestas paraules
1Par 17,16 dix Natan a David. 16 E vench David
1Par 17,16 David e stech devant nostro Senyor,
1Par 17,17
la casa de ton servent de luny
1Par 17,20
Déu, nengú no és semblant a tu,
1Par 17,21
anat per rembre, sinó al teu poble,
1Par 17,21
e metre lo teu nom en noblesas
1Par 17,21 lo teu nom en noblesas e en tamor,
1Par 17,23
has parlade sobre lo teu servent
1Par 17,24
axí com has dit. 24 E sia cregut
1Par 17,24
Sabahot, Déu és stat d’Irrael”,
1Par 17,27
servent aquest bé, 27 car tu ést
1Par 18,1
Aprés açò ferí David los felisteus
1Par 18,1
David los felisteus e humilià’ls
1Par 18,1
e humilià’ls e pres Gatza
1Par 18,2
mà dels felisteus. 2 E ferí Moab,
1Par 18,3
anave per metre’s en lo flum Jordà
1Par 18,4
4 E tolch-li David CCC carretas
1Par 18,4
CCC carretas e VII M cavallers
1Par 18,4
e VII M cavallers e XX M paons,
1Par 18,5
per ajudar Adaratey, rey de Sabaà,
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e sbalaesca’s la terra e diguen [*] las
e diguen [*] las gents que nostro Senyor
e la sua planesa, alegren-se los camps e
e tot ço qu·hi és. 33 Adonchs cantaran
e per tostemps és la sua misericòrdia. 35
e ajusta-nos e stors-nos de las gents,
e stors-nos de las gents, per loar lo
e per loar a tu en la tua laor. 36 Beneyiu
e laor sia a nostro Senyor». 37 E com ell
e lexà aquella a Assap e a sos germans per
e a sos germans per servir aquella de die
e sos germans capellans ordonats, devant
e Gedif e als altres triats, qui éran
e als altres triats, qui éran asenyalats
e per loar nostro Senyor, car per tostemps
e Gedif havían ab ells trompes e sembes
e sembes per fer-se oyir e als altres
e als altres sturments a cantar a Déu. E
e David retornà per beneyr son alberch.
e l’archa de Déu stà dessots cortines. 2
e digues a David mon servent: “Diu nostro
e en tabernacle. 6 Aytant com he anat ab
e posar-l’he en si matex, e no s’
e no s’estremerà res més, ne [*] falcia
e encara que·t denunciu que casa bastirà
e endressaré lur regne. 12 [*] entrò
e ells seran a mi fills, e la mia mà no·s
e la mia mà no·s levarà de ssobre ells,
e mon regne per tostemps. E la sua cadira
e tota aquesta vizió que Déu dix a Natan,
e stech devant nostro Senyor, e dix: –Qui
e dix: –Qui som jo, Senyor, ni qui és mon
e has-ma fet sperador sobre tots los
e no és altre Déu sinó tu, tot axí com
e metre lo teu nom en noblesas e en tamor,
e en tamor, e gitar gent devant lo teu
e gitar gent devant lo teu poble que has
e sobre lo ceu alberch [*] perdurablament,
e crescut lo teu nom empertostemps dient:
e la casa de David, ton servent, sia
e has volguda beneyr la casa de ton
e humilià’ls e pres Gatza e las suas
e pres Gatza e las suas viletas de la mà
e las suas viletas de la mà dels
e foren los moabites [*] donant dons per
e lo flum de Eufrates. 4 E tolch-li
e VII M cavallers e XX M paons, e cremà
e XX M paons, e cremà David tots los
e cremà David tots los carros, sinó C. 5 E
e David aucís-li XXII M hòmens. 6 E fou

132

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 18,6
6 E fou subjugat Aram a David
1Par 18,8
de Adoròzer [*]. 8 E pres Macahat
1Par 18,9 rey de Amat, que David havia ferida
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’or
1Par 18,10
li tremès vaxella d’or e d’argent
1Par 18,11
11 E David pres aquesta vaxella
1Par 18,11
-la a nostro Senyor ab l’or
1Par 18,11
aportà de totas las gents de Edom
1Par 18,11 totas las gents de Edom e Moab [*]
1Par 18,11 de Edom e Moab [*] e dels felisteus
1Par 18,12
ferí Edom en la vall de la Sal,
1Par 18,13
XVIII M hòmens. 13 [*] en Edom
1Par 18,14
anà. 14 E regnà sobre tot Yrrael,
1Par 18,14
E regnà sobre tot Yrrael, e féu juý
1Par 18,16
16 E Sadoch, fill d’Ehitub,
1Par 19,1
morí Naàs, rey dels fills d’Amon,
1Par 19,2
-lo de la mort de son pare,
1Par 19,3
venguts per axò, sinó per spiar [*]
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 mantó [*],
1Par 19,5
-los-ne. 5 E anaren-se’n
1Par 19,5 molt éran envergonyits los hòmens,
1Par 19,5
fins que la barba vos sia brotada,
1Par 19,6
tremès, i els fills d’Amon, letres
1Par 19,6
d’argent per soldejar Aran
1Par 19,6 argent per soldejar Aran e Neraymà
1Par 19,6 per soldejar Aran e Neraymà e Doran
1Par 19,6
Aran e Neraymà e Doran e Macà,
1Par 19,6
que soldejassen de Sabbaà carretas
1Par 19,7
7 E soldejaren XXXII M carretas
1Par 19,7 XXXII M carretas e lo rey de Machà
1Par 19,7 de Machà e son poble. E vengueren
1Par 19,7
Amon se ajustaren de lurs ciutats
1Par 19,9
host. 9 E axiren los fills d’Amon
1Par 19,10
la batalla li era devant i derrera,
1Par 19,11
a batalla contre Aram, 11
1Par 19,12
pus fort és Aram que jo, tu vina
1Par 19,12 és Aram que jo, tu vina e ajude’m,
1Par 19,13
que tu, jo t’ajudaré. 13 Sforce’t
1Par 19,13
e sfortcem-nos per nostro poble
1Par 19,13
e per las ciutats del nostro Déu,
1Par 19,14
E acostà’s Joab a Aram a batalla,
1Par 19,15
aytembé per mà de Abisay [*]
1Par 19,15 Abisay [*] e vengueren a la ciutat,
1Par 19,16
missatgers a Aram ultre Jordà,
1Par 19,16
príncep de la host de Adoròzer,
1Par 19,17
17 E açò fou denunciat a David,
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e donà-li trehut. E salvà nostro Senyor
e Machur, ciutats de Adoràzer, on havia
e consumada tota la host de Adoràzer, rey
e que·l saludàs e que li fes gràcies, com
e que li fes gràcies, com havia ferit
e d’argent e d’aram. 11 E David pres
e d’aram. 11 E David pres aquesta vaxella
e santifichà-la a nostro Senyor ab l’or
e l’argent que aportà de totas las gents
e Moab [*] e dels felisteus e de Amalech.
e dels felisteus e de Amalech. 12 E Isay,
e de Amalech. 12 E Isay, fill de Seruià,
e abaté XVIII M hòmens. 13 [*] en Edom e
e fou Edom subjugat a David. E salvà
e féu juý e justícia a tot son poble. 15 E
e justícia a tot son poble. 15 E Joab,
e Aximàlech, fill de Abiatar, éran
e regnà son fill, lo qual havia nom Anum
e vengueren los missatgers de David en la
e regirar la tua terra. 4 E pres Anum los
e ragué-los lo cap e la meitat de la
e la meitat de la barba entrò al mantó
e tremès-los-ne. 5 E anaren-se’n e
e denunciaren-ho a David. E David tremès
e dix: –Stau en Gerichó fins que la barba
e despuxs vendreu. 6 E veeren los fills de
e bé M quintars d’argent per soldejar
e Neraymà e Doran e Macà, e encara que
e Doran e Macà, e encara que soldejassen
e Macà, e encara que soldejassen de Sabbaà
e encara que soldejassen de Sabbaà
e cavallers. 7 E soldejaren XXXII M
e lo rey de Machà e son poble. E vengueren
e son poble. E vengueren e posaren-se
e posaren-se devant Maabà. E los fills
e stiguéran aperellats a batalla. 8 E com
e aperellaren-se a batalla a la porta de
e alegí de tots los jóvens d’Irrael
e l’altre poble donà a [*] Isay contra
e ajude’m, e si pus forts són los fills
e si pus forts són los fills d’Amon que
e sfortcem-nos per nostro poble e per
e per las ciutats del nostro Déu, e nostro
e nostro Senyor fassa ço que li plàcia. 14
e lo poble qui era ab Aram fugí per ell.
e vengueren a la ciutat, e Joab se’n
e Joab se’n tornà a la ciutat de
e a Sofach, príncep de la host de
e aquests se ajustaren ensemps. 17 E açò
e ajustà tot Yrrael e passà Jordà, [*] e
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1Par 19,17
1Par 19,17
1Par 19,17
1Par 19,18
1Par 19,18
1Par 19,19
1Par 20,1
1Par 20,1
1Par 20,1
1Par 20,1
1Par 20,2
1Par 20,2
1Par 20,2
1Par 20,2
1Par 20,3
1Par 20,3
1Par 20,4
1Par 20,4
1Par 20,5
1Par 20,6
1Par 20,6
1Par 20,7
1Par 20,7
1Par 20,7
1Par 21,1
1Par 21,2
1Par 21,2
1Par 21,4
1Par 21,4
1Par 21,4
1Par 21,5
1Par 21,6
1Par 21,6
1Par 21,7
1Par 21,10
1Par 21,10
1Par 21,14
1Par 21,15
1Par 21,15
1Par 21,16
1Par 21,16
1Par 21,16
1Par 21,16
1Par 21,17
1Par 21,17
1Par 21,17
1Par 21,17
1Par 21,20
1Par 21,20
1Par 21,21

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

a David, e ajustà tot Yrrael
tot Yrrael e passà Jordà, [*]
[*] e aperallà’s David contre Aram
dels fills d’Aram VII M cavallers
VII M cavallers e XXXX M paons,
éran per Yrrael; féran pau ab David
Joab ajustà tot lo poder de la host
dels fills d’Amon. E asetjà Rabà,
Rabà, e David stave en Jerusalem,
en Jerusalem, e Joab ferí Rabà
pres la corona del cap de lur rey
e trobà que pesave un quintar d’or
or e havia-hy pedres precioses,
e fou sobre lo cap de David,
-sse’n lo poble que era en ella,
a Maguerà, en la pedrera del ferro,
batalla en Gatza ab los felisteus
a Sipay, dels fills dels gegants,
moltas batallas ab los felisteus,
6 E aprés hach més batalla en Get,
qui havia VI dits en cascuna mà
dits. Aquest fou nat en Rafà. 7 [*]
Aquests foren nats [*] de Get,
Get, e cayguéran en la mà de David
fet que Satenàs stech sobre Yrrael
lo poble. 2 E dix David a Joab
Yrrael, de Berzabe entrò a Dan,
del rey era fort sobre Joab,
fort sobre Joab, e axí Joab, anà
axí Joab, anà e comptà tot Yrrael,
tot Yrrael, e vench [*], 5 a David,
hòmens defanents d’armes. 6 E Leví
Benjamín no foren comptats ab ells,
l’esguardament de nostro Senyor,
Gaddi, profeta [*], dient: 10 –Vés
dient: 10 –Vés e parla a David,
nostro Senyor morteldat en Yrrael
E tramès Déu l’àngel en Jerusalem,
en Jerusalem, e destroý aquell,
gebuzeu. 16 E alsà David sos ulls
àngel de Déu stant entre la terra
devés Jerusalem. E caygué David
e los vells, vestits de celicis
aquell qui maní comptar lo poble
poble e jo som aquell qui he peccat
mal. Senyor, sia la tua mà sobre mi
mà sobre mi e la casa de mon pare,
dix per nom de Déu. 20 E giràs Evau
20 E giràs Evau e viu l’àngel,
amagaren [*]. 21 [*] E Evau guardà,
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e passà Jordà, [*] e aperallà’s David
e aperallà’s David contre Aram e combaté
e combaté’s ab ell. 18 E fugí Aram per
e XXXX M paons, e fou-hi mort Sofach,
e fou-hi mort Sofach, príncep de la
e serviren-lo. E puxs no volguéran
e anà a destrovir tota la terra dels fills
e David stave en Jerusalem, e Joab ferí
e Joab ferí Rabà e enderrochà-la. 2 E
e enderrochà-la. 2 E David pres la
e trobà que pesave un quintar d’or e
e havia-hy pedres precioses, e fou sobre
e fou sobre lo cap de David, e trach
e trach moltas despullas de la ciutat. 3 E
e posà a Maguerà, en la pedrera del ferro,
e·n Magerot. E axí ho féu de totas las
e ferí Sabatay de Husay a Sipay, dels
e foren humiliats. 5 E aprés hach moltas
e aquí ferí Alchanam, fill de Jaÿr, a
e aquí havia un hom de ultre masura qui
e en cascun peu, que éran XXIIII dits.
e aucís-lo Jonatan, fill de Simechà,
e cayguéran en la mà de David e en la de
e en la de sos servents. 21,Tit Capítol
e temptà David que comptàs lo poble. 2 E
e als primers nats del poble: –[*] comptau
e aportau-me lo nombre, car saber-ho
e axí Joab, anà e comptà tot Yrrael, e
e comptà tot Yrrael, e vench [*], 5 a
e vench [*], 5 a David, e donà-li lo
e donà-li lo nombre del poble. E foren
e Benjamín no foren comptats ab ells, e
e fou sbaleÿt Joab per la peraule del rey.
e ferí Yrrael. 8 E dix David a nostro
e parla a David, e digues a ell açò: “Diu
e digues a ell açò: “Diu nostro Senyor que
e cayguéran de Yrrael LXX M hòmens. 15 E
e destroý aquell, e quant lo destrovia viu
e quant lo destrovia viu-ho nostro
e viu l’àngel de Déu stant entre la terra
e lo cel, son cultell tret en sa mà,
e los vells, vestits de celicis e de sachs
e de sachs [*]. 17 E dix David a nostro
e jo som aquell qui he peccat e he fet lo
e he fet lo mal. Mas aquestas ovellas, qui
e la casa de mon pare, e no en aquest
e no en aquest poble per morteldat. 18 E
e viu l’àngel, e IIII fills ceus ab ell,
e IIII fills ceus ab ell, qui s’amagaren
e viu David la sua faç envés terra. 22 E
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1Par 21,22 a Evau: –Dóne’m lo loch de la era
1Par 21,23
23 E dix Evau a David: –Pren-la
1Par 21,23 daré los meus bous a fer holocaust
1Par 21,24
prestar ço del teu a nostro Senyor
1Par 21,26
d’or. 26 E bastí aquí altar a Déu
1Par 21,26
altar a Déu e pujà-hy holocausts
1Par 21,26
E apellà nostro Senyor
1Par 21,29
que Moysès havia fet en lo desert,
1Par 22,1
–Açò serà la casa de Déu [*],
1Par 22,3
per obs de las portas del portals
1Par 22,3
Tot açò féu aperallar David,
1Par 22,3
e aperallà molt aram sens nombre
1Par 22,4 molt aram sens nombre e sens pes, 4
1Par 22,4
sens nombre, car los sidomenchs
1Par 22,5
–Mon fill Salamó és fedrí [*]
1Par 22,6
morís. 6 E apellà son fill Salamó
1Par 22,9
un fill que serà hom de repòs
1Par 22,9
de tots sos enamichs entorn d’ell,
1Par 22,9
d’ell, e haurà nom Salamó. Pau
1Par 22,10
casa al meu nom, ell me serà fill
1Par 22,10
ell me serà fill e jo li seré pare,
1Par 22,11
mon fill, sia nostro Senyor ab tu,
1Par 22,11
Senyor ab tu, e seràs abundant
1Par 22,12
Senyor. 12 E don-te Déu seny
1Par 22,12
e discreció en regir sobre Yrrael
1Par 22,13
si guardes a fer las sirmònies
1Par 22,13
a Moysès sobre Yrrael. Sforse’t
1Par 22,13
Yrrael. Sforse’t e conforte’t,
1Par 22,14
a nostro Senyor C M quintars d’or
1Par 22,14
d’or e III M quintars d’argent
1Par 22,14
e III M quintars d’argent e aram
1Par 22,14
d’argent e aram e ferro, sens pes
1Par 22,14
e ferro, sens pes e sens nombre,
1Par 22,14
sens pes e sens nombre, e fusta
1Par 22,14
e fusta e pedre t’he aparallade,
1Par 22,15 molts mestres sabent obrar de fusta
1Par 22,15 sabent obrar de fusta e pichapedrés
1Par 22,16
e hòmens savis en obrar, 16 d’or
1Par 22,16
en obrar, 16 d’or e d’argent
1Par 22,16
16 d’or e d’argent e d’aram
1Par 22,16 aram e de ferro sens nombre. Leva
1Par 22,16 e de ferro sens nombre. Leva e fes,
1Par 22,18
tots vostros enamichs tot entorn,
1Par 22,18
de la terra devant nostro Senyor
1Par 22,19 demanar a nostro Senyor Déu vostro,
1Par 22,19 a nostro Senyor Déu vostro, e levau
1Par 22,19
l’archa de la amistansa de Déu
1Par 23,1
Capítol XXIII 1 E David era ja vell
1Par 23,1
David era ja vell e sadoll de dies,
1Par 23,2
son fill Salamó sobre Yrrael, 2
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e bastiré altar a nostro Senyor, per lo
e fasse’n mon senyor lo rey ço que bo sia
e las arades per lenya [*] al secrifici;
e que los holocausts fossen debades. 25 E
e pujà-hy holocausts e secrificis
e secrificis passificables. E apellà
e respòs ab foch qui devallà del cel sobre
e [*] lo holocaust era en aquell temps en
e açò sia l’altar de l’holocaust de
e de las frontissas. Tot açò féu aperallar
e aperallà molt aram sens nombre e sens
e sens pes, 4 e fusts de cedre sens
e fusts de cedre sens nombre, car los
e los tirienchs havían aportada a David
e no sap entendre en bestir la casa de Déu
e manà-li que bastís la casa de Déu. 7
e reposar-l’he de tots sos enamichs
e haurà nom Salamó. Pau e repòs donaré a
e repòs donaré a Yrrael en tots sos dies.
e jo li seré pare, e endressaré lo ceu
e endressaré lo ceu regne sobre Yrrael per
e seràs abundant e bestiràs la casa del
e bestiràs la casa del senyor ton Déu, axí
e discreció en regir sobre Yrrael e que
e que guarts la lig de nostro Senyor Déu
e los judicis que comanà Déu a Moysès
e conforte’t, e no·t temes ni hages
e no·t temes ni hages pahor. 14 Vet que
e III M quintars d’argent e aram e ferro,
e aram e ferro, sens pes e sens nombre, e
e ferro, sens pes e sens nombre, e fusta e
e sens nombre, e fusta e pedre t’he
e fusta e pedre t’he aparallade, e·ncara
e pedre t’he aparallade, e·ncara tu hi
e·ncara tu hi anediràs, 15 que ab tu són
e pichapedrés e hòmens savis en obrar, 16
e hòmens savis en obrar, 16 d’or e d’
e d’argent e d’aram e de ferro sens
e d’aram e de ferro sens nombre. Leva e
e de ferro sens nombre. Leva e fes, e sia
e fes, e sia Déu ab tu. 17 E manà David a
e sia Déu ab tu. 17 E manà David a tots
e donerà en vostra mà los habitadors de la
e devant lo ceu poble. 19 Ara donau lo cor
e levau e bestiu lo santuari de nostro
e bestiu lo santuari de nostro Senyor Déu,
e la vaxella del santuari de Déu en la
e sadoll de dies, e féu regnar son fill
e féu regnar son fill Salamó sobre Yrrael,
e ajustà tots los prínceps d’Irrael e los
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1Par 23,2
1Par 23,2
1Par 23,4
1Par 23,5
1Par 23,6
1Par 23,6
1Par 23,6
1Par 23,7
1Par 23,8
1Par 23,8
1Par 23,9
1Par 23,9
1Par 23,10
1Par 23,10
1Par 23,10
1Par 23,11
1Par 23,11
1Par 23,12
1Par 23,12
1Par 23,12
1Par 23,13
1Par 23,13
1Par 23,14
1Par 23,15
1Par 23,16
1Par 23,17
1Par 23,19
1Par 23,19
1Par 23,19
1Par 23,20
1Par 23,20
1Par 23,21
1Par 23,21
1Par 23,22
1Par 23,23
1Par 23,23
1Par 23,25
1Par 23,28
1Par 23,28
1Par 23,29
1Par 23,29
1Par 23,29
1Par 23,29
1Par 23,30
1Par 23,30
1Par 23,31
1Par 23,32
1Par 23,32
1Par 24,1
1Par 24,1
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ajustà tots los prínceps d’Irrael
prínceps d’Irrael e los sacerdots
XXIIII M ordonats al servey de Déu,
Déu, e [*] jutges hi havia VI M, 5
VI M, 5 e porters IIII M, [*] 6
per pertides, ço és a saber: Gerson
ço és a saber: Gerson e Càhat
7 E los fills de Gerson: Laadar
de Laadar havían per cap Joel,
Laadar havían per cap Joel, e Secan
éran III. 9 [*], ço és, Solomur
III. 9 [*], ço és, Solomur e Azie
10 E los fills de Semeý foren Jóad
fills de Semeý foren Jóad e Jizà
de Semeý foren Jóad e Jizà e Gedús
fou lo primer, Sizà lo segon; Gedús
e Barià no hagueren gayre infants
fills de Cahat foren IIII: Abram
de Cahat foren IIII: Abram e Isaý
foren IIII: Abram e Isaý e Ebrot
13 E los fills de Abram foren Aron
santuari devant nostro Senyor, ell
[*]. 14 E Moysès, l’hom de Déu,
E los fills de Moysès foren Gerson
fills de Gerson foren Assaaebuel,
e fou cap pedtró. 17 [*]
Ebron: Geries, que fou cap petró,
fou cap petró, e Maries, lo segon,
lo segon, e Jaazies, lo terç,
20 E los fills de Jusiel: Michà,
de Jusiel: Michà, e fou cap petró,
21 E los fills de Merarí: Maalí
Muzí. E los fills de Maalí, Aletzar
22 E Aletzar [*] hach [*] filles,
E los fills de Muzí foren [*] Meab
fills de Muzí foren [*] Meab e Àder
nostro Senyor Déu al ceu poble
era per mà dels fills de Aron,
casa de Déu sobre las claustres [*]
en la obra de la casa de Déu; 29
la cèmola del vespre al secrifici,
e las fogasses primes alizas,
e dels crespells, de tota masura
canagement, 30 de star cade matí
star cade matí e cade vespre a loar
dissaptes, en los caps dels mesos
del tabernacle del testament [*]
dels fills d’Aron, lurs germans,
E los fills de Aron éran Nadab
fills de Aron éran Nadab e Aliüd
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e los sacerdots e los levites. 3 E foren
e los levites. 3 E foren [*] los levites
e [*] jutges hi havia VI M, 5 e porters
e porters IIII M, [*] 6 e David pertí los
e David pertí los levites per pertides, ço
e Càhat e Merrarí. 7 E los fills de
e Merrarí. 7 E los fills de Gerson: Laadar
e Semeý. 8 E los fills de Laadar havían
e Secan e Joel, éran III. 9 [*], ço és,
e Joel, éran III. 9 [*], ço és, Solomur e
e Azie e Aran; tots aquests éran caps
e Aran; tots aquests éran caps petrons de
e Jizà e Gedús e Barià; aquests IIII foren
e Gedús e Barià; aquests IIII foren fills
e Barià; aquests IIII foren fills de
e Barià no hagueren gayre infants e foren
e foren casa peyroal de una part. 12 E los
e Isaý e Ebrot e Uziel. 13 E los fills de
e Ebrot e Uziel. 13 E los fills de Abram
e Uziel. 13 E los fills de Abram foren
e Moysès. [*] per secrifichar al santuari
e sos infants per tostemps a perfumar
e sos fills foren aperellats en lo trip de
e Elízer. 16 E los fills de Gerson foren
e fou cap pedtró. 17 [*] e no hagué més
e no hagué més fills. E los fills de
e Maries, lo segon, e Jaazies, lo terç, e
e Jaazies, lo terç, e Jaaman, lo quart. 20
e Jaaman, lo quart. 20 E los fills de
e fou cap petró, e Jazies, lo segon. 21 E
e Jazies, lo segon. 21 E los fills de
e Muzí. E los fills de Maalí, Aletzar e
e Sis. 22 E Aletzar [*] hach [*] filles, e
e prenguéran los fills de Sis [*]. 23 E
e Àder e Gerencot. 24 Aquests són los
e Gerencot. 24 Aquests són los fills de
e poserà’l en Jerusalem per tostemps. 26
e serviren la casa de Déu sobre las
e sobre lo mundament de tota la segrestia
e del pa de l’aperellament, de la cèmola
e las fogasses primes alizas, e dels
e dels crespells, de tota masura e de tot
e de tot canagement, 30 de star cade matí
e cade vespre a loar e beneyr lo nom de
e beneyr lo nom de Déu, 31 en tots los
e de las solempnitats, per nombre axí com
e l’ofici dels fills d’Aron, lurs
e lo servey de la casa de Déu. 24,Tit
e Aliüd e Aletzar e Aytamar. 2 E moriren
e Aletzar e Aytamar. 2 E moriren Nadab e
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1Par 24,1
Aron éran Nadab e Aliüd e Aletzar e Aytamar. 2 E moriren Nadab e Aliüd
1Par 24,2
e Aytamar. 2 E moriren Nadab e Aliüd devant lur pare, menys de infants;
1Par 24,2
foren ordonats en sacerdots Aletzar e Aytamar. 3 E aquests depertí David, e
1Par 24,3 Aytamar. 3 E aquests depertí David, e Sadoch, dels fills de Aletzar, e
1Par 24,3
e Sadoch, dels fills de Aletzar, e Achimàlech, dels fills de Aytamar; lur
1Par 24,4 Aytamar dels hòmens caps petrons, e pertiren-los dels fills de Aletzar, e
1Par 24,4
-los dels fills de Aletzar, e foren caps petrons de las casas de lurs
1Par 24,4
petrons de las casas de lurs pares, e foren XVI. E dels fills de Aytamar no
1Par 24,5
[*] de Déu dels fills de Aletzar e dels fills de Aytamar. 6 E scriví-los
1Par 24,6
del trip de Leví, devant lo rey e devant los prínceps e devant Sadoch, [*]
1Par 24,6
devant lo rey e devant los prínceps e devant Sadoch, [*] fill de Abiatar, per
1Par 24,6
de assò qui pertanyia a Aletzar e altre de açò qui pertanyia a Aytamar e
1Par 24,6
de açò qui pertanyia a Aytamar e aquestas coses pertanyents als fills d’
1Par 24,7
7 Axí la primera sort a Joraïb, e la segona a Jadaÿas, 8 e la terça a
1Par 24,8
a Joraïb, e la segona a Jadaÿas, 8 e la terça a Carní, e la quarta a Ceorim,
1Par 24,8
a Jadaÿas, 8 e la terça a Carní, e la quarta a Ceorim, 9 e la quinta a
1Par 24,9
a Carní, e la quarta a Ceorim, 9 e la quinta a Malatxies, e la sizena a
1Par 24,9
Ceorim, 9 e la quinta a Malatxies, e la sizena a Benjamín, 10 e la setena a
1Par 24,10
e la sizena a Benjamín, 10 e la setena a Acós, e la vuytena a Abià,
1Par 24,10 a Benjamín, 10 e la setena a Acós, e la vuytena a Abià, 11 e la novena a
1Par 24,11
a Acós, e la vuytena a Abià, 11 e la novena a Jasua, e la deena a
1Par 24,11
a Abià, 11 e la novena a Jasua, e la deena a Zacarias, 12 e la onzena a
1Par 24,12
a Jasua, e la deena a Zacarias, 12 e la onzena a Eliesip e Sebeazequim, e la
1Par 24,12
Zacarias, 12 e la onzena a Eliesip e Sebeazequim, e la dotzena a Hupà, 13 e
1Par 24,12 la onzena a Eliesip e Sebeazequim, e la dotzena a Hupà, 13 e la tretzena a
1Par 24,13
e la dotzena a Hupà, 13 e la tretzena a Gebeal, e la quatorzena a
1Par 24,13
a Hupà, 13 e la tretzena a Gebeal, e la quatorzena a Bilgà, 14 e la quinzena
1Par 24,14 Gebeal, e la quatorzena a Bilgà, 14 e la quinzena a Amor, e la setzena a Asir,
1Par 24,14
a Bilgà, 14 e la quinzena a Amor, e la setzena a Asir, 15 e la dessetena a
1Par 24,15
a Amor, e la setzena a Asir, 15 e la dessetena a Spissés, e la diuytena a
1Par 24,15
Asir, 15 e la dessetena a Spissés, e la diuytena a Paraÿas, 16 e la denovena
1Par 24,16
e la diuytena a Paraÿas, 16 e la denovena a Jaziel, e la vintena a
1Par 24,16 Paraÿas, 16 e la denovena a Jaziel, e la vintena a Jaquem, 17 e la XXI ª a
1Par 24,17
a Jaziel, e la vintena a Jaquem, 17 e la XXI ª a Gamul, e la XXII ª a Badies,
1Par 24,17
a Jaquem, 17 e la XXI ª a Gamul, e la XXII ª a Badies, 18 e la XXIII ª a
1Par 24,18
a Gamul, e la XXII ª a Badies, 18 e la XXIII ª a Azies. 19 Açò és lo nombre
1Par 24,20
dels fills de Ambran, Zubael, e los fills de Zubael, Jaadies. 21 E
1Par 24,21
de Zubael, Jaadies. 21 E Arabies e [*]: Jazies, lur cap. 22 E Hizaar,
1Par 24,22
lur cap. 22 E Hizaar, Salomir; e los fills de Salomir, Jóar e Abaron. 23
1Par 24,22
e los fills de Salomir, Jóar e Abaron. 23 E los fills de Abaron,
1Par 24,23
de Abaron, Jories, lo primer nat, e Amarias, lo segon, e Jasaziel, lo terç,
1Par 24,23 lo primer nat, e Amarias, lo segon, e Jasaziel, lo terç, e Jamean, lo quart, e
1Par 24,23
lo segon, e Jasaziel, lo terç, e Jamean, lo quart, e Uziel, lo quint. 24
1Par 24,23
lo terç, e Jamean, lo quart, e Uziel, lo quint. 24 E lo fill de Uziel,
1Par 24,24
24 E lo fill de Uziel, 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, Jazies, e lo fill de
1Par 24,25
25 e lo germà de Michà, Jazies, e lo fill de Jazies, Zacaries. 26 E los
1Par 24,26
26 E los fills de Merarí, Maalí e Muzí, e lo fill de Muzí, Jaassies. 27 E
1Par 24,26
los fills de Merarí, Maalí e Muzí, e lo fill de Muzí, Jaassies. 27 E foren
1Par 24,27
27 E foren fills de [*] Sóam e Sator e Ebrí. 28 Los fills de Maalí fou
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1Par 24,27
1Par 24,30
1Par 24,30
1Par 24,31
1Par 24,31
1Par 24,31
1Par 24,31
1Par 25,1
1Par 25,1
1Par 25,1
1Par 25,1
1Par 25,1
1Par 25,2
1Par 25,2
1Par 25,2
1Par 25,3
1Par 25,3
1Par 25,3
1Par 25,3
1Par 25,3
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,4
1Par 25,5
1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 25,9
1Par 25,9
1Par 25,9
1Par 25,10
1Par 25,10
1Par 25,10
1Par 25,10
1Par 25,11
1Par 25,11
1Par 25,11
1Par 25,11

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

E foren fills de [*] Sóam e Sator
30 E los fills de Muzí foren Maalí
fills de Muzí foren Maalí e Éder
fills de Aron, devant lo rey David
Aron, devant lo rey David e Sadoch
lo rey David e Sadoch e Aximàlech
e los caps petrons dels preveras
Capítol XXV 1 E depertí David
de la host l’ofissi de [*] Assap
host l’ofissi de [*] Assap e Aman
qui profetitzaven ab òrguens
ab òrguens e ab tabals i ab sembes
2 E los fills de Assap foren Satur
fills de Assap foren Satur e Josep
foren Satur e Josep e Natenies
los fills de Getidum foren Gadalies
de Getidum foren Gadalies e Serí
foren Gadalies e Serí e Jahies
Gadalies e Serí e Jahies e Sabies
profetitzave ab òrguens per loar
4 E los fills de Aman foren Baquies
de Aman foren Baquies e Mataties
foren Baquies e Mataties e Uziel
Baquies e Mataties e Uziel e Sabuel
Mataties e Uziel e Sabuel e Geremot
e Uziel e Sabuel e Geremot e Amas
e Sabuel e Geremot e Amas e Anan
e Geremot e Amas e Anan e Aleta
e Amas e Anan e Aleta e Gadàlim
e Anan e Aleta e Gadàlim e Ramanat
Aleta e Gadàlim e Ramanat e Jàsser
e Ramanat e Jàsser e Jasbataza
e Jàsser e Jasbataza e Elman
Jàsser e Jasbataza e Elman e Yatir
E donà Déu a Aman XIIII fills
mà de lurs pares, qui éran Assap
pares, qui éran Assap e Getidum
cantar en la casa de Déu ab sembes
casa de Déu ab sembes e ab tabals
sort a Josep, fill de Assap;
sort a Gadalàs ab sos germans
ab sos germans e ab sos fills,
e ab sos fills, e foren XII; 10
XII; 10 e la terça sort a Jatur
la terça sort a Jatur e a sos fills
e a sos fills e a sos germans,
e a sos germans, e éran XII; 11
XII; 11 e la quarta sort a Jasser
sort a Jasser e a sos germans
e a sos germans e a sos fills,
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e Ebrí. 28 Los fills de Maalí fou Aletzar,
e Éder e Geremot. Aquests són los fills
e Geremot. Aquests són los fills dels
e Sadoch e Aximàlech e los caps petrons
e Aximàlech e los caps petrons dels
e los caps petrons dels preveras e dels
e dels levitans, lo cap petró en contre
e los prínceps de la host l’ofissi de [*]
e Aman e de Getidum, qui profetitzaven ab
e de Getidum, qui profetitzaven ab òrguens
e ab tabals i ab sembes e ab veus. Lur
e ab veus. Lur nombre, dels hòmens de la
e Josep e Natenies e Asserella [*] qui
e Natenies e Asserella [*] qui
e Asserella [*] qui profetitzave per mà
e Serí e Jahies e Sabies e Mataties, que
e Jahies e Sabies e Mataties, que éran [*]
e Sabies e Mataties, que éran [*] per mà
e Mataties, que éran [*] per mà de lur
e beneyr lo nom de Déu. 4 E los fills de
e Mataties e Uziel e Sabuel e Geremot e
e Uziel e Sabuel e Geremot e Amas e Anan e
e Sabuel e Geremot e Amas e Anan e Aleta e
e Geremot e Amas e Anan e Aleta e Gadàlim
e Amas e Anan e Aleta e Gadàlim e Ramanat
e Anan e Aleta e Gadàlim e Ramanat e
e Aleta e Gadàlim e Ramanat e Jàsser e
e Gadàlim e Ramanat e Jàsser e Jasbataza e
e Ramanat e Jàsser e Jasbataza e Elman e
e Jàsser e Jasbataza e Elman e Yatir e
e Jasbataza e Elman e Yatir e Massot. 5
e Elman e Yatir e Massot. 5 Tots aquests
e Yatir e Massot. 5 Tots aquests foren
e Massot. 5 Tots aquests foren fills de
e III filles. 6 Tots aquests per mà de
e Getidum e Aman, a cantar en la casa de
e Aman, a cantar en la casa de Déu ab
e ab tabals e ab òrguens en lo servey de
e ab òrguens en lo servey de la casa de
e la segona sort a Gadalàs ab sos germans
e ab sos fills, e foren XII; 10 e la terça
e foren XII; 10 e la terça sort a Jatur e
e la terça sort a Jatur e a sos fills e a
e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
e a sos germans, e éran XII; 11 e la
e éran XII; 11 e la quarta sort a Jasser e
e la quarta sort a Jasser e a sos germans
e a sos germans e a sos fills, e éran XII;
e a sos fills, e éran XII; 12 e la quinta
e éran XII; 12 e la quinta sort axí a
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1Par 25,12
e a sos fills, e éran XII; 12 e la quinta sort axí a Mataties e a sos
1Par 25,12
12 e la quinta sort axí a Mataties e a sos germans e a sos fills, e éran XII;
1Par 25,12 sort axí a Mataties e a sos germans e a sos fills, e éran XII; 13 e la sizena
1Par 25,12
e a sos germans e a sos fills, e éran XII; 13 e la sizena axí a Baquies e
1Par 25,13
e a sos fills, e éran XII; 13 e la sizena axí a Baquies e a sos fills e
1Par 25,13
XII; 13 e la sizena axí a Baquies e a sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,13
sizena axí a Baquies e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 14 e la
1Par 25,13
e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 14 e la setena sort, a
1Par 25,14
e a sos germans, e foren XII; 14 e la setena sort, a Jaraela e a sos fills
1Par 25,14
XII; 14 e la setena sort, a Jaraela e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
1Par 25,14
sort, a Jaraela e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 15 e la
1Par 25,14
e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 15 e la vuytena sort axí a
1Par 25,15
e a sos germans, e éran XII; 15 e la vuytena sort axí a Ysaÿes e a sos
1Par 25,15
15 e la vuytena sort axí a Ysaÿes e a sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,15
sort axí a Ysaÿes e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 16 e la
1Par 25,15
e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 16 e la novena sort, a
1Par 25,16
e a sos germans, e foren XII; 16 e la novena sort, a Maramas e a sos fills
1Par 25,16 XII; 16 e la novena sort, a Maramas e a sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,16
sort, a Maramas e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 17 e la
1Par 25,16
e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 17 e la deena sort, a Semeý e
1Par 25,17
e a sos germans, e foren XII; 17 e la deena sort, a Semeý e a sos fills e a
1Par 25,17
XII; 17 e la deena sort, a Semeý e a sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,17
deena sort, a Semeý e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 18 e la
1Par 25,17
e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 18 e la onzena sort axí a
1Par 25,18
e a sos germans, e foren XII; 18 e la onzena sort axí a Zarael e a sos
1Par 25,18
18 e la onzena sort axí a Zarael e a sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,18
sort axí a Zarael e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 19 e la
1Par 25,18
e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 19 e la dotzena sort, a
1Par 25,19
e a sos germans, e foren XII; 19 e la dotzena sort, a Essabies e a sos
1Par 25,19
19 e la dotzena sort, a Essabies e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
1Par 25,19
sort, a Essabies e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 20 e la
1Par 25,19
e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 20 e la tretzena sort, a
1Par 25,20
e a sos germans, e éran XII; 20 e la tretzena sort, a Sabuel e a sos fills
1Par 25,20
20 e la tretzena sort, a Sabuel e a sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,20
sort, a Sabuel e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 21 e la
1Par 25,20
e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 21 e la quatorzena sort, a
1Par 25,21
e a sos germans, e foren XII; 21 e la quatorzena sort, a Mataties e a sos
1Par 25,21 21 e la quatorzena sort, a Mataties e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
1Par 25,21
sort, a Mataties e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 22 e la
1Par 25,21
e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 22 e la quinzena sort, a
1Par 25,22
e a sos germans, e éran XII; 22 e la quinzena sort, a Geramot e a sos
1Par 25,22
22 e la quinzena sort, a Geramot e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
1Par 25,22
sort, a Geramot e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 23 e la
1Par 25,22
e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 23 e la setzena sort, a
1Par 25,23
e a sos germans, e éran XII; 23 e la setzena sort, a Maanias e a sos fills
1Par 25,23
23 e la setzena sort, a Maanias e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
1Par 25,23
sort, a Maanias e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 24 e la
1Par 25,23
e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 24 e la dessetana sort, a
1Par 25,24
e a sos germans, e éran XII; 24 e la dessetana sort, a Janaquesa e a sos
1Par 25,24 24 e la dessetana sort, a Janaquesa e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
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1Par 25,24
sort, a Janaquesa e a sos fills
1Par 25,24
e a sos fills e a sos germans,
1Par 25,25
e a sos germans, e éran XII; 25
1Par 25,25 25 e la divuytena sort axí a Anamà
1Par 25,25
sort axí a Anamà e a sos fills
1Par 25,25
e a sos fills e a sos germans,
1Par 25,26
e a sos germans, e éran XII; 26
1Par 25,26
26 e la denovena sort, a Moloti
1Par 25,26
sort, a Moloti e a sos fills
1Par 25,26
e a sos fills e a sos germans,
1Par 25,27
e a sos germans, e éran XII; 27
1Par 25,27
27 e la vintena sort axí a Elitat
1Par 25,27
sort axí a Elitat e a sos fills
1Par 25,27
e a sos fills e a sos germans,
1Par 25,28
e a sos germans, e foren XII; 28
1Par 25,28
XII; 28 e la XXI ª sort, a Arit
1Par 25,28
la XXI ª sort, a Arit e a sos fills
1Par 25,28
Arit e a sos fills e a sos germans,
1Par 25,29
e a sos germans, e foren XII; 29
1Par 25,29
XII; 29 e la XXII ª sort, a Gidalti
1Par 25,29
sort, a Gidalti e a sos fills
1Par 25,29
e a sos fills e a sos germans,
1Par 25,30
e a sos germans, e éran XII; 30
1Par 25,30
XII; 30 e la XXIII ª sort, a Nasiot
1Par 25,30
sort, a Nasiot e a sos fills
1Par 25,30
e a sos fills e a sos germans,
1Par 25,31
e a sos germans, e éran XII; 31
1Par 25,31
31 e la XXIIII ª sort axí a Romanti
1Par 25,31
sort axí a Romanti e a sos fills
1Par 25,31
e a sos fills e a sos germans,
1Par 26,2
fou Azacaries son primer nat,
1Par 26,2
son primer nat, e Jaziel lo segon,
1Par 26,2
lo segon, e Sabadies lo terç,
1Par 26,3
lo terç, e Geviel lo quart, 3
1Par 26,3
lo quart, 3 e Elavi lo quint,
1Par 26,3
e Elavi lo quint, e Joanat lo sizè,
1Par 26,4
fou Samaÿas son primer nat,
1Par 26,4
son primer nat, e Johozap lo segon,
1Par 26,4
e Johozap lo segon, e Joel lo terç,
1Par 26,4
e Joel lo terç, e Secar lo quart,
1Par 26,5
lo quart, e Natanael lo quint, 5
1Par 26,5
lo quint, 5 e Amiel lo sizè,
1Par 26,5
e Amiel lo sizè, e Ysamar lo setè,
1Par 26,7 E foren los fills de Azamaÿas Atem
1Par 26,7 los fills de Azamaÿas Atem e Rafael
1Par 26,7 de Azamaÿas Atem e Rafael e Obetel
1Par 26,7
Atem e Rafael e Obetel e Zabat;
1Par 26,7
e sos germans éran hòmens d’host,
1Par 26,7
éran hòmens d’host, e foren Eliú
1Par 26,8
e foren Eliú e Semaquies. 8 [*]
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e a sos germans, e éran XII; 25 e la
e éran XII; 25 e la divuytena sort axí a
e la divuytena sort axí a Anamà e a sos
e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
e a sos germans, e éran XII; 26 e la
e éran XII; 26 e la denovena sort, a
e la denovena sort, a Moloti e a sos fills
e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
e a sos germans, e éran XII; 27 e la
e éran XII; 27 e la vintena sort axí a
e la vintena sort axí a Elitat e a sos
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 28 e la XXI
e foren XII; 28 e la XXI ª sort, a Arit e
e la XXI ª sort, a Arit e a sos fills e a
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII; 29 e la XXII
e foren XII; 29 e la XXII ª sort, a
e la XXII ª sort, a Gidalti e a sos fills
e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
e a sos germans, e éran XII; 30 e la XXIII
e éran XII; 30 e la XXIII ª sort, a Nasiot
e la XXIII ª sort, a Nasiot e a sos fills
e a sos fills e a sos germans, e éran XII;
e a sos germans, e éran XII; 31 e la
e éran XII; 31 e la XXIIII ª sort axí a
e la XXIIII ª sort axí a Romanti e a sos
e a sos fills e a sos germans, e foren
e a sos germans, e foren XII. 26,Tit
e foren XII. 26,Tit Capítol XXVI 1 E las
e Jaziel lo segon, e Sabadies lo terç, e
e Sabadies lo terç, e Geviel lo quart, 3 e
e Geviel lo quart, 3 e Elavi lo quint, e
e Elavi lo quint, e Joanat lo sizè, e Anay
e Joanat lo sizè, e Anay lo setè. 4 E los
e Anay lo setè. 4 E los fills de
e Johozap lo segon, e Joel lo terç, e
e Joel lo terç, e Secar lo quart, e
e Secar lo quart, e Natanael lo quint, 5 e
e Natanael lo quint, 5 e Amiel lo sizè, e
e Amiel lo sizè, e Ysamar lo setè, e
e Ysamar lo setè, e Paultay lo vuytè; car
e Paultay lo vuytè; car Déu lo havia
e Rafael e Obetel e Zabat; e sos germans
e Obetel e Zabat; e sos germans éran
e Zabat; e sos germans éran hòmens d’
e sos germans éran hòmens d’host, e foren
e foren Eliú e Semaquies. 8 [*] e lurs
e Semaquies. 8 [*] e lurs fills e lurs
e lurs fills e lurs germans foren hòmens
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1Par 26,8
e Semaquies. 8 [*] e lurs fills
1Par 26,8
hòmens d’host ab poder de servir,
1Par 26,10 hòmens d’host, éran XVIII. 10 [*]
1Par 26,10
per ço car no era lo primer nat
1Par 26,11
nat e son pare féu-lo cap, 11
1Par 26,11
-lo cap, 11 e Erlabies lo segon,
1Par 26,11
lo segon, e Nalabies lo terç,
1Par 26,11
Azacharies lo quart; tots los fills
1Par 26,12 dels porters dels caps dels hòmens
1Par 26,25
17-23 [*] 24 [*] 25 [*] Raabies,
1Par 26,25
25 [*] Raabies, e Geram d’aquest,
1Par 26,26
Cricrí d’aquest [*]. 26 E Selomir
1Par 26,26
que santificaven David lo rey
1Par 26,26
dels prínceps, dels santenars
1Par 26,26
dels santenars e dels milanars,
1Par 26,27
de la host, 27 de les batalles
1Par 26,28
ço que santificava Samuel profeta
1Par 26,28
Samuel profeta e Saül, fill de Cis,
1Par 26,28
fill de Cis, e Abner, fill de Ner,
1Par 26,28
santificat era en la mà de Solomit
1Par 26,29
e de sos germans. 29 E de Isbar,
1Par 26,29 germans. 29 E de Isbar, e de Nanies
1Par 26,29
a la obre defora sobre Yrrael,
1Par 26,29
defora sobre Yrrael, e los vaguers
1Par 26,30
vaguers e los jutges. 30 [*] Sabies
1Par 26,30
e sos germans, hòmens de host,
1Par 26,30
ab tota la obra de nostro [*]
1Par 26,31
per ses generacions peyroals;
1Par 26,31 en l’any XXXX del regne de David
1Par 26,32
[*] 32 [*] II M DCC caps petrons,
1Par 26,32
batlles sobre lo trip de Rubèn
1Par 26,32
de Rubèn e sobre lo trip de Gat
1Par 26,32 en totas coses de nostro Senyor Déu
1Par 27,1
d’Irrael per lurs caps petrons
1Par 27,1
petrons e prínceps dels centenars
1Par 27,1
dels centenars e dels milanars,
1Par 27,1
diversos oficis, los quals intraven
1Par 27,1
en mes en tots los mesos de l’any,
1Par 27,4
part del mes segon era Dey Adorra
1Par 27,4 segon era Dey Adorra e sa companya,
1Par 27,4 e sa companya, e Molet era príncep
1Par 27,4
e guiador sobre la companya,
1Par 27,5
fill de Joadà, lo [*] prevera,
1Par 27,6 Benaÿas és vessal dels XXX vessalls
1Par 27,7 mes quart fou Azael, germà de Joab,
1Par 27,7
e Sabadies, son fill, aprés ell,
1Par 27,8
mes era príncep Sebitit lo geferà,
1Par 27,9
Hirà, fill de Siquís, lo recorrà,
1Par 27,10
lo palonite, dels fills de Efraÿm,
1Par 27,11
Cusarim, del linatge de Sara,
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e lurs germans foren hòmens d’host ab
e éran LXII. 9 E los fills de Mazalamies
e de la casa dels fills de Merarí, fou
e son pare féu-lo cap, 11 e Erlabies lo
e Erlabies lo segon, e Nalabies lo terç, e
e Nalabies lo terç, e Azacharies lo quart;
e Azacharies lo quart; tots los fills e
e germans [*] foren XIII. 12 E aquestes
e dómeas de prop lurs germans per servir
e Geram d’aquest, e Cricrí d’aquest [*].
e Cricrí d’aquest [*]. 26 E Selomir e sos
e sos germans éran sobre los tresors del
e los caps petrons dels prínceps, dels
e dels milanars, e·ls prínceps de la
e·ls prínceps de la host, 27 de les
e de las despulles, que santificaven per
e Saül, fill de Cis, e Abner, fill de Ner,
e Abner, fill de Ner, e Joab, fill de
e Joab, fill de Seruià, tot ço qui era
e de sos germans. 29 E de Isbar, e de
e de Nanies e de sos fills, a la obre
e de sos fills, a la obre defora sobre
e los vaguers e los jutges. 30 [*] Sabies
e los jutges. 30 [*] Sabies e sos germans,
e sos germans, hòmens de host, e éran M
e éran M DCC sobre la [*] de Yrrael ultre
e al servey del rey. 31 E de Hebron era
e foren demanats en l’any XXXX del regne
e foren trobats hòmens de host [*] 32 [*]
e féu-los lo rey David batlles sobre lo
e sobre lo trip de Gat e la mitat del trip
e la mitat del trip de Manassès, en totas
e·n la casa del rey. 27,Tit Capítol XXVII
e prínceps dels centenars e dels milanars,
e dels milanars, e dels [*] qui servían lo
e dels [*] qui servían lo rey en diversos
e axían de mes en mes en tots los mesos de
e cascuna partida era de XXIIII M. 2 E la
e sa companya, e Molet era príncep e
e Molet era príncep e guiador sobre la
e guiador sobre la companya, e éran XXIIII
e éran XXIIII M hòmens. 5 E lo príncep de
e en sa companya éran XXIIII M hòmens. 6
e sobre los XXX ell mès per regidor
e Sabadies, son fill, aprés ell, e era sa
e era sa companya XXIIII M hòmens. 8 E del
e en sa companya havia XXIIII M hòmens. 9
e en sa companya éran XXIIII M hòmens. 10
e en sa companya havia XXIIII M hòmens. 11
e éran XXIIII M hòmens. 12 E en la
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1Par 27,12
amonita, del trip de Benjamín, e en sa companya éran XXIIII M hòmens. 13
1Par 27,13
de Natafat, del linatge de Gera, e [*] éran XXIIII M hòmens. 14 E en la
1Par 27,14
de Biaot, dels fills de Efraÿm, e [*] éran XXIIII M hòmens. 15 E en la
1Par 27,15
Helday de Natorfat, fill de Natiel, e en sa companya éran XXIIII M hòmens. 16
1Par 27,16
sobre lo trip de Rubèn era guiador e cònsol [*] Safaries, fill de Mahachà; 17
1Par 27,17
[*] Safaries, fill de Mahachà; 17 e del trip de Leví, Ysabies, fill de
1Par 27,18
Camiel; fill de Naton, Sadoch; 18 e dell trip de Judà, Elizeu, fill dels
1Par 27,18 Elizeu, fill dels germans de David; e del trip de Ysacar, Ambrí, fill de
1Par 27,19
Ysacar, Ambrí, fill de Micael; 19 e del trip de Zabulon, Ismaÿas, fill de
1Par 27,19 Zabulon, Ismaÿas, fill de Abadies; e del trip de Naptalim, Gerimot, fill de
1Par 27,20
Gerimot, fill de Aziel; 20 e del trip de Efraÿm, Asaÿa, fill de
1Par 27,20
de Efraÿm, Asaÿa, fill de Sazes; e del trip de Manassès, Joel, fill de
1Par 27,21
Manassès, Joel, fill de Padies; 21 e del trip de Efraÿm qui era en Galaad,
1Par 27,21
en Galaad, Ydó, fill de Zacaries; e del trip de Benjamín, Jaziel, fill de
1Par 27,22 Benjamín, Jaziel, fill de Abner; 22 e del trip de Dan, Azariel, fill de
1Par 27,24
de Seruià, lo comensà a comptar e no splegà, car entretant fou la ira de
1Par 27,24
fou la ira de Déu en Yrrael e no pujà lo nombre de las paraules dels
1Par 27,25
tresorer Assuàner, fill de Adiel, e sobre los tresors de fora, en las
1Par 27,25
fora, en las ciutats, en las vilas e en los castells era Jomatan, fill de
1Par 27,26
los faedors de la obra de fora e de la lauró era Afrí, fill de Caliüd, 27
1Par 27,27
lauró era Afrí, fill de Caliüd, 27 e sobre les vinyes era Semeý, fill de
1Par 27,27 les vinyes era Semeý, fill de Ramà, e sobre los cellers del vi [*] era Sapdí
1Par 27,28
lo fenita. 28 E sobre las oliveras e los ulastres que éran en los Valls, era
1Par 27,28
éran en los Valls, era Balanià [*]; e sobre les botigues d’oli era Joàs. 29 E
1Par 27,29
Planària era Cizeray lo seremita; e sobre los bous de las valls era Safach,
1Par 27,32
rey David. 32 E [*] era conceller e home discret e scrivà; [*] Jael, fill de
1Par 27,32
E [*] era conceller e home discret e scrivà; [*] Jael, fill de Simon, era ab
1Par 27,33
E [*] era atrecí conceller del rey, e a prop ell Aricòfel. 34 E era aprés ell
1Par 27,34
aprés ell Joyadè, fill de Benaÿas, e Abiatar. E Joab era príncep de la host
1Par 28,1
David tots los prínceps de la host e los duchs dels trips e los primers nats
1Par 28,1
de la host e los duchs dels trips e los primers nats de las companyes que
1Par 28,1 de las companyes que servien lo rey e los prínceps dels milanars e dels
1Par 28,1
lo rey e los prínceps dels milanars e dels centanars e los prínceps del moble
1Par 28,1
dels milanars e dels centanars e los prínceps del moble e del bestiar del
1Par 28,1
centanars e los prínceps del moble e del bestiar del rey e sos fills ab sos
1Par 28,1
del moble e del bestiar del rey e sos fills ab sos scuders e tots los
1Par 28,1
del rey e sos fills ab sos scuders e tots los vessalls de la host de
1Par 28,2
los hach ajustats, levà’s en peus e dix: –Oyiu, mos germans e mon poble, jo
1Par 28,2
en peus e dix: –Oyiu, mos germans e mon poble, jo havia proposat en mon cor
1Par 28,2
a l’archa de la covinensa de Déu e a l’scabell dels peus de nostro Senyor
1Par 28,3 en mon nom, car hom de batalla ést e sanch has scampada.” 4 »E nostro Senyor
1Par 28,4
car Judà ha alegit per senyor e de la casa de Judà és mon pare, e entre
1Par 28,4
e de la casa de Judà és mon pare, e entre los fills de mon pare volch a mi
1Par 28,4
de mon pare volch a mi fer rey e regnar sobre Yrrael. 5 [*] 6 E dix Déu a
1Par 28,6
car jo he alegit a ell per fill e jo li saré pare. 7 E jo endressaré lo
1Par 28,7
sfortsa de fer los meus manaments e los meus juýs axí com fa vuy.” 8 »E ara,
1Par 28,8
»E ara, en presència de tot Yrrael e de tota la congregació de nostro Senyor
1Par 28,8
la congregació de nostro Senyor e·n oyida de Déu vos ho dich, que guardeu
1Par 28,8
de Déu vos ho dich, que guardeu e que fassau e que requirau tots los
1Par 28,8
ho dich, que guardeu e que fassau e que requirau tots los manaments de [*]
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1Par 28,8
de [*] Déu, per ço que harateu e que fassau haretar la bona terra a
1Par 28,9 Salamó, regonex lo Déu de ton pare e servex-lo de tot ton cor e de tota ta
1Par 28,9
pare e servex-lo de tot ton cor e de tota ta ànima volenterosament, car
1Par 28,9
los coratges enserca nostro Senyor e tota consciència en totas cogitacions
1Par 28,9
E si·l sercas, trobar-l’has; e si·l lexas, lexar-t’ha per
1Par 28,10
casa en son santuari, sfortsa’t e fes-ho. 11 E donà David a Salamó, son
1Par 28,11
son fill, la forma del palau e de sas casas e de sas salas e [*] de sas
1Par 28,11
la forma del palau e de sas casas e de sas salas e [*] de sas cambres dobles
1Par 28,11
palau e de sas casas e de sas salas e [*] de sas cambres dobles e la casa del
1Par 28,11
salas e [*] de sas cambres dobles e la casa del cubertís. 12 E la forma de
1Par 28,12
ab ell del palau de la casa de Déu e de totas las cubertas e cambres tot
1Par 28,12 casa de Déu e de totas las cubertas e cambres tot entorn dels tresors de la
1Par 28,12
de la casa de nostro Senyor Déu e dels tresors dels santuaris. 13 E de las
1Par 28,13
13 E de las pertides dels capellans e dels levitans e de tots los serveys de
1Par 28,13
dels capellans e dels levitans e de tots los serveys de la casa de Déu e
1Par 28,13
tots los serveys de la casa de Déu e de tota la vaxella de la casa de nostro
1Par 28,14
14 de cascun ofici d’or a pes e de totas ayines d’argent a pes de
1Par 28,15
d’argent a pes de cascun ofici, 15 e lo pes del canelobre [*] e de sas
1Par 28,15
15 e lo pes del canelobre [*] e de sas cressolas [*]. 16 E donà-li or
1Par 28,16
ops de la taula de l’aperellament e de cade taula d’argent, 17 e las
1Par 28,17
e de cade taula d’argent, 17 e las candelas e dels bacins e los
1Par 28,17
taula d’argent, 17 e las candelas e dels bacins e los denejadors d’or munde
1Par 28,17
17 e las candelas e dels bacins e los denejadors d’or munde [*] e als
1Par 28,17
e los denejadors d’or munde [*] e als bacins d’argent a pes de cade bací,
1Par 28,18
d’argent a pes de cade bací, 18 e a l’altar del perfum or smarat a pes e
1Par 28,18
l’altar del perfum or smarat a pes e la forma [*] dels xerubins de or e de
1Par 28,18
e la forma [*] dels xerubins de or e de lurs ales com se stanían sobre l’
1Par 28,20
a Salamó, son fill: –Sfortce’t e conforte’t e sias fort e fes açò, no·t
1Par 28,20
son fill: –Sfortce’t e conforte’t e sias fort e fes açò, no·t temes ni
1Par 28,20
’t e conforte’t e sias fort e fes açò, no·t temes ni hages por, car
1Par 28,21
21 E vet las partides dels preveras e dels levitans, a tot lo ofici de la casa
1Par 28,21 E [*] en tota la obra molt hom cert e savi per fer totas aquestas obres, e
1Par 28,21
savi per fer totas aquestas obres, e encara has los prínceps, e tot lo poble
1Par 28,21
obres, e encara has los prínceps, e tot lo poble per fer tot lo teu
1Par 29,1
és u que nostro Senyor Déu ha alet, e ell és fedrí jove e la obra és molt
1Par 29,1
Déu ha alet, e ell és fedrí jove e la obra és molt gran, car no és de hom
1Par 29,2
la casa de Déu or a las aÿnes d’or e argent a las d’argent e aram a las d’
1Par 29,2
d’or e argent a las d’argent e aram a las d’aram e ferro a las de
1Par 29,2
las d’argent e aram a las d’aram e ferro a las de ferro e fusta a las de
1Par 29,2
las d’aram e ferro a las de ferro e fusta a las de fusta e pedres de
1Par 29,2
las de ferro e fusta a las de fusta e pedres de carbonclo e de encastament: e
1Par 29,2
las de fusta e pedres de carbonclo e de encastament: e sefirs e marachdes
1Par 29,2
de carbonclo e de encastament: e sefirs e marachdes [*], e moltas pedres
1Par 29,2
e de encastament: e sefirs e marachdes [*], e moltas pedres de
1Par 29,2
e sefirs e marachdes [*], e moltas pedres de marbre. 3 E encara he
1Par 29,3
mon Déu, car encare he tresor d’or e d’argent que donaré a la casa de mon
1Par 29,4
ço és, III M quintars d’or de Ofir e VII M quintars d’argent smarat a
1Par 29,4
parets de las casas de launes d’or e d’argent. 5 [*] e aquellas de argent
1Par 29,5
de launes d’or e d’argent. 5 [*] e aquellas de argent per fer tota obre de
1Par 29,5
serà aquell qui no umpla [*] sa mà e que la stena a nostro Senyor? 6 Donchs,
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1Par 29,6
los [*] prínceps dels santenars e dels milanars e los prínceps de la obre
1Par 29,6
dels santenars e dels milanars e los prínceps de la obre del rey. 7 [*] a
1Par 29,7
Déu [*], X M drachmas d’argent e [*] XVIII M quintars de aram, e·ncara
1Par 29,7
e [*] XVIII M quintars de aram, e·ncara més C M quintars de ferro. 8 E
1Par 29,9
complit donaren a nostro Senyor, e nagex lo rey David se alegrà de gran
1Par 29,10
beneyí Déu devant tota la moltitut e dix: –Beneÿt sias tu, Senyor, Déu de
1Par 29,11
ést la granesa, el vacellatge [*] e la honor. Car tot ço qui és en lo cel e
1Par 29,11
honor. Car tot ço qui és en lo cel e en la terra, Senyor Déu, teu és, e teu
1Par 29,11
e en la terra, Senyor Déu, teu és, e teu és lo teu regne, e tu ést aquell qui
1Par 29,11
Déu, teu és, e teu és lo teu regne, e tu ést aquell qui axalces tot príncep.
1Par 29,12
tot príncep. 12 E la riquesa e la honor és en lo teu sguardement, e tu,
1Par 29,12 la honor és en lo teu sguardement, e tu, Senyor, regnes e regnaràs pertot, e
1Par 29,12
sguardement, e tu, Senyor, regnes e regnaràs pertot, e·n ta mà és tota
1Par 29,12
Senyor, regnes e regnaràs pertot, e·n ta mà és tota fortsa e vasallatge, e
1Par 29,12
pertot, e·n ta mà és tota fortsa e vasallatge, e·n ta mà és de sfortsar e
1Par 29,12
ta mà és tota fortsa e vasallatge, e·n ta mà és de sfortsar e de axalsar a
1Par 29,12
e·n ta mà és de sfortsar e de axalsar a tots. 13 Ara, Senyor Déu
1Par 29,13
Déu nostro, nos confessam a tu e loam lo nom de la tua laor. 14 E com què
1Par 29,14 de la tua laor. 14 E com què som jo e mon poble que hajam tenguda fortsa de
1Par 29,14
de vodar enaxí? Car de tu és tot e de la tua mà te havem donat. 15 Car
1Par 29,15
axí com tots nostros pares; e en forma de ombra són nostros dies sobre
1Par 29,16
nom de la tua santadat, de ta mà, e teu és tot. 17 E jo sé, mon Déu, que tu
1Par 29,17
tu tries lo coratge dels dreturés e dels teus alets. Jo amb la humilitat de
1Par 29,18
a tu. 18 Senyor Déu de Abraam e de Ysach e de Jacob, nostros pares, que
1Par 29,18 Senyor Déu de Abraam e de Ysach e de Jacob, nostros pares, que guarderan
1Par 29,18
açò per tostemps a la tua volentat, e aytals són las cogitacions de cor de ton
1Par 29,19
entrega de guardar tos manaments e tos testimonis e tos costums, de fer1Par 29,19
tos manaments e tos testimonis e tos costums, de fer-ho tot e de bastir
1Par 29,19
e tos costums, de fer-ho tot e de bastir lo palau que he endressat. 20
1Par 29,20
nostro Senyor, Déu de lurs pares, e enclinaren-se [*] a nostro Senyor e al
1Par 29,20
enclinaren-se [*] a nostro Senyor e al rey. 21 E secrificaren a nostro
1Par 29,21 Senyor [*] aprés aquell die M braus e M merdans e M moltons ab lur abeuratge,
1Par 29,21
aquell die M braus e M merdans e M moltons ab lur abeuratge, e secrificis
1Par 29,21
e M moltons ab lur abeuratge, e secrificis molt a tot Yrrael. 22 E
1Par 29,22
molt a tot Yrrael. 22 E menjaren e baguéran devant nostro Senyor aquell die
1Par 29,22
Senyor aquell die ab gran alegria e féran regnar [*] Salamó, fill de David.
1Par 29,22
-lo a nostro Senyor per ésser rey e Sadoch per capellà. 23 E segué Salamó en
1Par 29,23
son pare, ab molta benenansa, e obeyí e beneyí a ell tot Yrrael. 24 E
1Par 29,23
pare, ab molta benenansa, e obeyí e beneyí a ell tot Yrrael. 24 E tots los
1Par 29,24
tot Yrrael. 24 E tots los prínceps e vessalls, e naguex tots los fills del
1Par 29,24
24 E tots los prínceps e vessalls, e naguex tots los fills del rey David [*]
1Par 29,25
en alt Salamó a ulls de tot Yrrael e donà sobra ell honor del regne que [*]
1Par 29,27 XXXX anys: en Hebron ne regnà VII, e en Jerusalem, XXXIII. 28 E morí en bona
1Par 29,28 XXXIII. 28 E morí en bona vellesa e sadoll de dies e de riquesa e de honor.
1Par 29,28
en bona vellesa e sadoll de dies e de riquesa e de honor. E regnà Salamó
1Par 29,28
e sadoll de dies e de riquesa e de honor. E regnà Salamó son fill en
1Par 29,29
del rey David, las primeras e las derreras, són scrites en las
1Par 29,30
profeta [*]. 30 Ab tot son regisme e son vessallatge e los accidents que
1Par 29,30
tot son regisme e son vessallatge e los accidents que passaren sobre ell e
1Par 29,30
accidents que passaren sobre ell e sobre Yrrael e sobre los regnes de la
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1Par 29,30
passaren sobre ell e sobre Yrrael
Par Prol,1
splanació del Vell Testament. Prol
Par Prol,6
dels Reys, són ací recomptades.
1Par Prol,26
entre si ab aquestas III veriatats.
1Par Prol,84 jo ho sprove en covent dels frares.
1Par 1,6
e Genam e Tubal e Mose e Tiram. 6
1Par 1,7
foren Seman, Edifat e Soarmà. 7
1Par 1,8
e los quireus e los radauras. 8
1Par 1,9
e los egipcians e Pur e Canaan. 9
1Par 1,9 e Belerià e Abdè e Romà e Septachà.
1Par 1,10
de Romà foren Sàbaa e Dedan. 10
1Par 1,11
hom fort en terra de Egipte. 11
1Par 1,13
los felisteus e los captoreus. 13
1Par 1,17
e los arnadeus e samaritans [*]. 17
1Par 1,18
e Hus e Hul e Gèter e Màsseig. 18
1Par 1,19
Cella, e Cella engendrà Éber. 19
1Par 1,20 lo nom de son germà fou Gechan. 20
1Par 1,23
[*] 23 e Efir e Avilà e Jabach.
1Par 1,24
aquests foren fills de Gechan. 24
1Par 1,28
27 e Tare engendrà [*] Abraam. 28
1Par 1,32
Aquests foren fills de Ysmael. 32
1Par 1,32 e Jaes e Medan [*] e Bilbach e Sua.
1Par 1,34 de Caturà, concopina de Abraam. 34
1Par 1,34
34 E Abraam engendrà Ysach.
1Par 1,36
e Gebús e Johavilan e Corè. 36
1Par 1,37 e Quenean e Temnià e Amalech. 37
1Par 1,38 Nàhat e Jamre e Sammà e Miran. 38
1Par 1,39
e Am e Dian e Àsser e Dizan. 39
1Par 1,40
e Lotan, que hach nom Ramnà. 40
1Par 1,40 Aylam e Nanat e Ebel e Safí e Onan.
1Par 1,41
fills de Sibeon foren Ayà e Anà. 41
1Par 1,42
e Esbran e Aytaran e Caran. 42
1Par 1,42
foren Balam e Senavan e Jactan.
1Par 1,44
qui havia nom dabans Dinadab. 44
1Par 1,46
ell Cusun, de terra de Tennam. 46
1Par 1,47
nom de la sua ciutat era Avir. 47
1Par 1,48 en son loch Samblà de Masareta. 48
1Par 1,49
dir «de la amplària del flum»). 49
1Par 1,50
en son loch Bahal-Anan [*]. 50
1Par 1,51
Matret, qui fou fill de Masaab. 51
1Par 2,3
Benjamín, Naptalim, Gad e Asser. 3
1Par 2,3
Aquests tres li infantà Barsua [*].
1Par 2,4
de Déu, e Déu ocís-lo. 4
1Par 2,4
4 E Tamar li infantà Fares e Zàram.
1Par 2,5
E foren los fills de Judà cinc. 5
1Par 2,6
fills de Fares foren Srom e Mul. 6
1Par 2,8
Yrrael com peccà en lo vot. 8
1Par 2,9
8 E lo fill de Etan fou Azarià. 9
1Par 2,10
foren Rama e Calubay. 10
1Par 2,11 e Aminadab engendrà Naasson [*]. 11

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

e sobre los regnes de la terra de Yrrael.
E és tal e ten gran que sens aquest, si
E moltes qüestions de l’Avengeli axí
E certes Oríginers no ten solament [*] los
E açò que jo he enterpetrat Divré a-Iamín,
E los fills de Gómer foren Seman, Edifat e
E los fills de Genan foren Elizà e Traciza
E los fills de Cam foren Ehús e los
E los de Cuns foren Sabaà e Belerià e Abdè
E los fills de Romà foren Sàbaa e Dedan.
E Cus engendrà Nimereob, e aquest comensà
E d’ell isqueren los luetrans e los
E Canaan, Sidon, [*] fou son primer nat, e
E los fills de Sem foren Elam e Assur e
E Arzat engendrà Cella, e Cella engendrà
E foren nats a Éber II fills, lo nom de la
E Gechan engendrà Elmadat e Sàlef e
E tots aquests foren fills de Gechan. 24 E
E los fills de Sàlef foren Sem, Arficiat,
E los fills de Abraam foren Ysach e
E los fills que engendrà Caturà, concopina
E Jachzan, e Sàbaa e Dedan. 33 [*] Tots
E Abraam engendrà Ysach. E los fills de
E los fills de Ysach foren Ysaú [*]. 35
E los fills de Elifans foren Teniman e
E los fills de Reuel foren Nàhat e Jamre e
E los fills de Saÿr foren Loscan e Sebal e
E los fills de Loscan, Heyl e Geheman e
E los fills de Saban foren Aylam e Nanat e
E los fills de Sibeon foren Ayà e Anà. 41
E los fills de Am e Dian foren Dison [*] e
E los fills de Ésan foren Balam e Senavan
E los fills de Dison foren Hus e Aram. 43
E morí Bele, e regnà en son lloc Joab,
E morí Cusun, e regnà aprés ell Edat [*],
E morí Edat, e regnà en son loch Samblà de
E morí Samblà, e regnà en son loch Saül de
E morí Saül de Roebet, e regnà en son loch
E morí Bahal-Anan, e regnà en son loch
E morí Adar, e foren majorals de Edom:
E los fills de Judà foren Her e Onan e
E féu [*] lo primer nat de Judà mal en l’
E Tamar li infantà Fares e Zàram. E foren
E foren los fills de Judà cinc. 5 E los
E los fills de Fares foren Srom e Mul. 6 E
E los fills de Zàram foren [*]. 7 [*]
E lo fill de Etan fou Azarià. 9 E los
E los fills de Srom que li infantà
E Rama engendrà Aminadab, e Aminadab
E Naasson engendrà Salmon, e [*] Bohors.
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1Par 2,12
engendrà Salmon, e [*] Bohors. 12
1Par 2,13
Obet, e Obet engendrà Gessè. 13
1Par 2,16
15 Somolo lo sizè, Daviu [*]. 16
1Par 2,16 las germanes foren Sarugà e Abigal.
1Par 2,17 foren Abigay e Joab e Azael [*]. 17
1Par 2,19
fills: Sézer e Sobal e Ardon. 19
1Par 2,20
per muller e infantà-li Hur. 20
1Par 2,21
Hurí, e Hurí engendrà Bessales. 21
1Par 2,21
de Galaad, e pres-la per muller.
1Par 2,22
de LX anys, e engendrà Sagub. 22
1Par 2,23
ciutats en la terra de Galaad. 23
1Par 2,24
fill de Machir, pare de Galaad. 24
1Par 2,24 despuxs morí Srom en Calev-Efrata.
1Par 2,25
-li Assú, pare de Tecoha. 25
1Par 2,26 Ram e Bunà e Roen e Somach [*]. 26
1Par 2,28
nat Maas, e Jaquim e Quer. 28
1Par 2,29
[*]; foren Nadab e Abissur. 29
1Par 2,30
e infantà-li Aban e Molid. 30
1Par 2,30 fills de Nadab foren Sàled, Epahim.
1Par 2,31
E morí Sàled sens infans. 31
1Par 2,32
e lo fill de Safan, Aquilach. 32
1Par 2,32 de Semehi, foren Gèter e Johenatan.
1Par 2,33
E morí Gèter sens infans. 33
1Par 2,34
devallaren de Gerechmael. 34
1Par 2,35 egipcià, que havia nom Saarchaà. 35
1Par 2,36
muller, e infantà Aray Estey. 36
1Par 2,42
e Jachanià engendrà Elizamà. 42
1Par 2,44 Tora e Capúeha e Ràquim e Sàman. 44
1Par 2,44 engendrà Jàchan, pare de Geracham.
1Par 2,46 Semey fou Mahon, pare de Betzur. 46
1Par 2,46
infantà Aram e Massan e Gagats.
1Par 2,47 Gagats. E Aram engendrà Gecdan. 47
1Par 2,48
e Jazà e Fales e Assà e Sàhaf. 48
1Par 2,49
pare de Mabenà e pare de Gabací.
1Par 2,54
e aquell fou ysraelita. 54
1Par 2,55
e la meytat de Malayta, sorrita. 55
1Par 3,5
regnà XXXIII anys e VI mesos. 5
1Par 3,10
e Tamar era lur germana. 10
1Par 3,15
14 [*] e Jozies fou son fill. 15
1Par 3,17
lo quart Celum. 16 [*] 17
1Par 3,19 e Jacomies e Assomà e Nebabies. 19
1Par 3,21
e Azaries e Riassà e Bàuxer [*]. 21
1Par 3,22
e son fill fou [*] Abdies [*]. 22
1Par 3,23
e Naries e Saphar, qui foren V. 23
1Par 3,24
e Atzaricam, qui foren III. 24
1Par 4,1
foren VII. 4,Tit Capítol quart 1
1Par 4,2
e Sram e Carmí e Hur e Sobal. 2
1Par 4,3
las generacions dels saritans. 3
1Par 4,4 altre germana fou Serponesetmaní. 4
1Par 4,5
nat d’Efrata e pare de Baslem. 5

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

E Bohors engendrà Obet, e Obet engendrà
E Gessè engendrà son primer nat Eliab, lo
E las germanes foren Sarugà e Abigal. E
E los fills de Sarugà foren Abigay e Joab
E Abigal infantà Amassà, e lo pare de
E murí Esubà, e pres Subà Efetar per
E [*] Hurí, e Hurí engendrà Bessales. 21 E
E despuxs vench Srom a la filla de Machir,
E ell era de LX anys, e engendrà Sagub. 22
E Sagub engendrà Gehir, e aquest hach
E prengueren-la Gessur e Aram, las viles
E despuxs morí Srom en Calev-Efrata. E la
E la muller de Srom, qui havia nom Abià,
E foren los fills de Gerexinel [*], lo
E Gerechinel hach altre muller, qui hach
E foren los fills de Onam Samay [*]; foren
E lo nom de la muller de Abissur, Abial, e
E los fills de Nadab foren Sàled, Epahim.
E morí Sàled sens infans. 31 E los fills
E los fills d’Epahim foren Jasey, e lo
E los fills de Jadà, germà de Semehi,
E morí Gèter sens infans. 33 E los fills
E los fills de Johe foren Pàlet e Samzà.
E Seran no hach fills, sinó fillas, e
E Seran donà-li sa filla per muller, e
E Estey engendrà Natan, e Natan engendrà
E Calef, germà de Gerachinel, fou Messà
E Sàman engendrà Jàchan, pare de Geracham.
E Geracham engendrà Semey, 45 e lo fill de
E Essà, concupina de Calech, infantà Aram
E Aram engendrà Gecdan. 47 E los fills de
E los fills de Gecdan foren Regen e Jochan
E una concupina de Sàaf, que hach nom
E Achzà fou filla de Calech. 50 [*] Fill
E los fills de Samet foren Laem e lo Nafà
E del linatge dels scrivans, los
E nasqueren-li en Jerusalem aquests
E lo fill de Salamó fou Roboam, e Abià fou
E los de Jozies: son primer nat hach nom
E los fills de Joatxim foren Assà e
E los fills de Padies, Carrabael e Semehí;
E los fills de Anemies foren Peleties, e
E lo fill de Sachanias fou Samÿas, e los
E los fills de Naries foren Joanay,
E los fills de Joanay foren Atdaÿas e
E los fills de Judà foren Fares e Sram e
E [*] Sobal engendrà Jóat, e Jóat engendrà
E aquests són los fills de Etam: Gezrael e
E [*] lo pare de Gedat, e Éter, pare de
E Assur, senyor de Techà, e hach II
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1Par 4,6
e hach II mullers, Elà [*]. 6 E Nahatà li infantà Acuzam e Éfer e Timuy
1Par 4,7
foren los fills de Nahatà. 7 E los fills de Elà foren Sàlet e Súar e
1Par 4,8
Elà foren Sàlet e Súar e Tenan. 8 E Cos engendrà Anup e Assobebà e los
1Par 4,10
infantà ab dolor, haurà nom axí. 10 E cridà Jabés lo Déu de Yrrael: –Si tu,
1Par 4,10
destroyr-me, jo faré açò e açò. E féu-li venir Déu açò que demanà tot.
1Par 4,11 li venir Déu açò que demanà tot. 11 E Calup, germà de Ssuà, qui li engendrà
1Par 4,12
Mahir, qui fou pare de Scon. 12 E Scon engendrà Berassà e Faessà e Faynè,
1Par 4,13
són los linatges de Tanchà. 13 E los fills de Tanaach foren Ataniel,
1Par 4,14 Ataniel, Arab, e Sinos, e Nonay. 14 E Nonay engendrà Arfaà. E Sarayà fou pare
1Par 4,14 e Nonay. 14 E Nonay engendrà Arfaà. E Sarayà fou pare de Joab, senyor de
1Par 4,15 de Geyazim, car †Leoedis† éran. 15 E los fills de Calech, fill de Gerosonà, e
1Par 4,16
Elà [*] foren pares de Canahan. 16 E los fills de Gelae foren Apas, Sipà e
1Par 4,17
Apas, Sipà e Tirià e Azarael. 17 E los fills de Eforà foren Gèrech e Màrob
1Par 4,17
Gèrech e Màrob e Éser e Gelon. E consabé Miruan e Ydeymay e Ysbè, pare de
1Par 4,18 Ydeymay e Ysbè, pare de Ystemó. 18 E sa muller la judaycha infantà Gèrech,
1Par 4,18
Socó, e Gecortiel, pare de Sonoe. E aquests són fills de [*] farahó, qui
1Par 4,19
de [*] farahó, qui pres Marot. 19 E lo fill de la muller de Odià, germana de
1Par 4,20
fou Stemeó, lo mearcharica. 20 E los de Siminer, Amnon, Ermà e Benanan e
1Par 4,20
Amnon, Ermà e Benanan e Tilon. E los fills de [*] Iscot e Benzalalide. 21
1Par 4,21
de [*] Iscot e Benzalalide. 21 E los fills de Colà, fill de Judà: Ber,
1Par 4,22 Bet Abudabús, de la casa de Ber. 22 E Joatchín e los hòmens de Concelà e Joàs,
1Par 4,23
qui senyorejaven a Moab [*]. 23 E los habitadors de Natahim e de Gaderà
1Par 4,24
aquí ab lo rey quan regnà. 24 E los fills de Simeon foren Nomu e Jamim e
1Par 4,25
e Jamim e Rarip e Jara e Saül. 25 E Sabín e [*] Mison. 26 E de Masmà foren
1Par 4,26
e Saül. 25 E Sabín e [*] Mison. 26 E de Masmà foren Amuel e Secur e Seneý. 27
1Par 4,27
foren Amuel e Secur e Seneý. 27 E Seneý hach XVI fills e VI fillas; e sos
1Par 4,28
tant com los fills de Judà. 28 E habitaren en Berzabe e en Moladè e en
1Par 4,32
las ciutats en què regnà David. 32 E los pobles foren Betan e Aÿm e Eurinom e
1Par 4,34
que a tots se pertanyia. 34 E Massobat [*] e Jusà, fill de Amassià, 35
1Par 4,39
de lurs pares e cresqueren molt. 39 E anaren a la intrade de Gadob entrò lo
1Par 4,41 Carmelo† habitaven entigament. 41 E vingueren aquests qui són scrits per
1Par 4,42
havia aquí a las ovelles. 42 E a ells matexs, ço és, als fills de
1Par 4,42 lo munt de Saÿr D hòmens a batalla. E Anaria e Refayà e Huriel, fill de Sezaý,
1Par 5,4
Enach e Falum e Cerom e Carmí. 4 E los fills de Joel foren Semayà e Gog e
1Par 5,7
e fou príncep del trip de Rubèn. 7 E sos germans per lur linatge, segons sos
1Par 5,8
fou lur cap Joel e Zacharies. 8 E Babel, fill de Assan, fill de Zama, fill
1Par 5,11
partida de sol ixent de Galaad. 11 E los fills de Gad contre ells en la terra
1Par 5,12
de Besan entrò a la Saltà 12 e Ezà. E era lur cap Safan, e era lo segon
1Par 5,13 segon Geenay, e Safar, en Besan. 13 E lurs germans de casa de lur pare éran
1Par 5,19
DCC LX hòmens a host. 19 E féran batalla ab los agaritans [*]. 20
1Par 5,21
a ells, car se confiaven en ell. 21 E cativaren lur bestiar e lurs camells, e
1Par 5,23
aquí entrò a la captivitat. 23 E lo mig trip de Manassès habità en la
1Par 5,24 de Hermon, e moltiplicaren molt. 24 E los caps de las casas e de lurs
1Par 5,25
caps de las casas de lurs pares. 25 E fornicaren derrera los déus de lurs
1Par 5,26
havia destrovits devant ells. 26 E donchs lo Déu d’Irrael scomoch contre
1Par 6,2
Leví foren Gerson, Gat e Metarí. 2 E los fills de Gad foren Abram e Ysay e
1Par 6,3
Abram e Ysay e Ebron e Biziel. 3 E los fills de Abram foren Aron e Moysès e
1Par 6,3 Aron e Moysès e Maria, lur germana. E los fills de Aron foren Nadap e Aliüd e
1Par 6,4
e Aliüd e Aletzar e Aytamar. 4 E Aletzar [*] engendrà Bisua, 5 e Bisua
1Par 6,6
Buquí, e Buquí engendrà Husí. 6 E Husí engendrà Saraÿas, e Saraÿas
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1Par 6,11
temple de Salamó en Jerusalem. 11 E Azarias engendrà Amaties, e Maties
1Par 6,16
en mà de Nabugadonesor. 16 E axí foren los fills de [*]: †Raozadoch†,
1Par 6,18 fills de Gerzon: Lilumí e Semeý. 18 E los fills de Gat, segons dit és, foren
1Par 6,19
Abram e Ysay e Ebron e Biziel. 19 E los fills de Merarí foren Maalia e Musí,
1Par 6,20
lurs linatges dels levitans [*]. 20 E per lur parentat Liluní fou fill de
1Par 6,25
aquell, e Idul fill de aquell. 25 E los fills de Etanà foren Manyssà e
1Par 6,28
foren fills un de l’altre. 28 E los fills de Samà: lo primer nat ceu fou
1Par 6,29
nat ceu fou Jasén, e Eluà. 29 E los fills de Mearí foren Mealí e Libín,
1Par 6,31
de aquell, e Ysaÿes de aquell. 31 E aquests són tots aquells que David féu
1Par 6,33
éran acostumats en lur ofici. 33 E aquests e aquells qui staven ab lurs
1Par 6,39
fill de Leví, fill de Yrrael. 39 E son germà Ysay stave sobre la part
1Par 6,39
Ysay stave sobre la part dreta. E aquell Asap fon fill de Baraquies, fill
1Par 6,44
fill de Gerson, fill de Leví. 44 E los fills de Merarí, lurs germans,
1Par 6,44
stiguéran a la part sinestra. E Atan, fill de Guisí, fill de Abdí, fill
1Par 6,48
fill de Merarí, fill de Leví. 48 E lurs germans levitans éran tots ordonats
1Par 6,49
tabernacle de la casa de Déu. 49 E Aron e sos fills perfumaven sobre l’
1Par 6,54
d’aquell; e Chimàs, de aquell. 54 E açò que direm fou asetiament per
1Par 6,57
a Calef, fill de Sefoniè. 57 E als fills de Aron donaren ciutat de
1Par 6,60
e Jathir e Scomea [*] 58-59 [*]. 60 E del trip de Benjamín los donaren atrecí
1Par 6,61
foren XII de lur linatge. 61 E dels de Cahat qui foren romasos, del
1Par 6,63
62 [*] hagueren XII ciutats. 63 E los fills de Merarí, per lur linatge
1Par 6,65
ciutats e lurs deports. 64 [*] 65 E donaren en sort del trip de Judà e dels
1Par 6,66
per nom axí com dit és. 66 E la sort del linatge dels fills de Caat
1Par 6,71
Aner e Alam e lurs deports [*]. 71 E los fills de Gerson haguéran de l’altre
1Par 6,72
Abaasan, e Sterot e lurs axides. 72 E del trip de Ysachar hagueren Jeades e
1Par 6,74
e Raminot e Aveu e lurs axides. 74 E del trip de Asser haguéran Mezal e Abdon
1Par 6,76
e Licohe e Raop e lurs axides. 76 E del trip de Naptalim hagueren Cades, en
1Par 6,77
e Cariacharim e lurs axides. 77 E los fills de Merarí haguéran del trip de
1Par 6,78
Timono e Tabor e lurs axides. 78 E ultre lo flum Jordà, devés Gericó, de
1Par 6,80
Cademar e Masfat e lurs axides. 80 E del trip de Gad hagueren Ramoch, en
1Par 7,1
axides 81 [*]. 7,Tit Capítol VII 1 E los fills de Ysachar foren Tolà e Jonà e
1Par 7,2
e Jasip e Simeron, e són IIII. 2 E los fills de Tolà foren Buzí e Refey e
1Par 7,3 temps de David, e éran XXII M DC. 3 E los fills de Huzí foren Gezaraÿas, e los
1Par 7,4
e Joel e Ysaÿes, foren IIII caps. 4 E allí ells éran per lurs generacions de
1Par 7,5
moltas mullers e molts infants. 5 E los germans de tot lo linatge de Ysachar
1Par 7,6
M entre tots los perentats. 6 E los fills de Benjamín foren Bela e
1Par 7,7
e Bèquer e Gediel, e foren III. 7 E los fills de Bela foren Sbon e Hurí e
1Par 7,7 Sbon e Hurí e Huyt e Geremon e Orí. E foren V, qui foren caps de la casa de
1Par 7,8
per compte XXII M e XXIIII. 8 E los fills de Bèquer foren Semirà e Joàs
1Par 7,10 de lur pare [*] foren XXII M CC. 10 E los fills de Jadiel foren Balaam e los
1Par 7,12
M CC axint a host e a batalla. 12 E Supim e Boÿm éran hòmens ciutadans, e
1Par 7,13
e éran fills de Deyar. 13 E los fills de Naptalim foren Gaziel e
1Par 7,14
e Salum, qui fou fill de Balaat. 14 E los fills de Manacè foren Azariel, qui
1Par 7,15
infantà Mahir, pare de Galaad. 15 E Mahir pres muller germana dels
1Par 7,16
lo qual no hagué sinó fillas. 16 E infantà Macahà, muller de Mahir, fill e
1Par 7,17
de aquell éran Hulam e Rèquen. 17 E lo fill de Hulam, Badan. E aquests són
1Par 7,17
17 E lo fill de Hulam, Badan. E aquests són los fills de Galaad, fill de
1Par 7,18
fill de Mahir, fill de Manacè. 18 E lur germana, la Malquetana, engendrà
1Par 7,19
Ysoda e Abiàzer e Amaalà. 19 E foren los fills de Zamidà Acaam e
1Par 7,20
e Cenízem e Alaquí e Binan. 20 E los fills de Efraÿm foren Sutalla e
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1Par 7,21
fill d’aquell, e Àsser e Alet. E meteren-los hòmens de Gat, nats de la
1Par 7,22
devallaren a pendre lur bestiar. 22 E Efraÿm, lur pare, ne tench dol molt de
1Par 7,23
sos germans per aconhortar-lo. 23 E tornà ab sa muller, e consabé un fill, e
1Par 7,25
e lo sobirià, e Usanesarahà. 25 E Rasfa foren sos fills, e Rècep e Talaa
1Par 7,28
e Leadan d’aquell [*] 27 [*]. 28 E lurs haretats e lurs pocessions foren en
1Par 7,30
fills de Josep, fill de Yrrael. 30 E los fills de Asser foren Jannà e Ysuà e
1Par 7,31
Barià, e Sàrraa era lur germana. 31 E los fills de Barià foren Èber e
1Par 7,32
qui fou senyor de Birsayt. 32 E Èber engendrà Lafalet e Zómer e Atan e
1Par 7,33 Zómer e Atan e Suà, lur germana. 33 E los fills de Lafalet foren Fessat e
1Par 7,34
Suar; aquests foren de Lafalet. 34 E los fills de Sómer foren Axir e Reguhà
1Par 7,35 foren Axir e Reguhà [*] e Aram. 35 E los fills de Elen, son germà, foren
1Par 7,36
Safaà e Vinè e Severs e Nival. 36 E los fills de Safaà foren Sua [*] e Berí
1Par 7,38
e Zaman e Sazà e Jatran e Verà. 38 E los fills de Gore foren Jafuà e Pispà e
1Par 7,39
Gore foren Jafuà e Pispà e Erà. 39 E los fills de Ulà foren Arahà e Animiel e
1Par 8,1
mília hòmens. 8,Tit Capítol VIII 1 E Benjamín engendrà Bael, son primer nat,
1Par 8,3
e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E Sbael hach fills Edad e Guetà e Abiüd. 4
1Par 8,4
hach fills Edad e Guetà e Abiüd. 4 E Abiüd hach Abirua e Norman e Coha 5 e
1Par 8,9
Huzim e Araàs, ses mullers. 9 E infantà Amino, sa muller, Joab e Sabià e
1Par 8,11
fills ceus e caps de lurs pares. 11 E Mansip engendrà Abicub e Alafàel. 12 E
1Par 8,12
engendrà Abicub e Alafàel. 12 E los fills d’ell foren Fàal e Àber e
1Par 8,13
bestiren [*] Elad e ses viletas. 13 E Barà e Zómer foren caps de lurs pares e
1Par 8,14
fugir los habitadors de Gad. 14 E Quió e Sar e Genemot 15 e Sabadies e
1Par 8,16
15 e Sabadies e Rarat e Àchder. 16 E Michdol e Yspà foren fills de Addià. 17
1Par 8,17
e Yspà foren fills de Addià. 17 E Sabadies e Malsulam e Ysquí e Èber 18 e
1Par 8,22
de [*]. 19-20 [*] 21 [*] Semeús. 22 E Ispam e Éber [*] 23 e Abdon e Ezecrí e
1Par 8,26
e Famiel foren fills de Sazach. 26 E Sameý e Atzeries e Atalies 27 e
1Par 8,28
Sientí foren fills de Gerecham. 28 E aquests foren caps de lurs pares [*] e
1Par 8,29
[*] e habitaren en Jerusalem. 29 E a Gabaon [*] e la muller del senyor de
1Par 8,32 31 e Gedor e Aquió e Sàquer [*]. 32 E Macheloch engendrà Samaà, e aquests
1Par 8,33
de prop lurs germans ensemps. 33 E Gèter engendrà Sis, e Sis engendrà Saül,
1Par 8,34
e Saül engendrà Jonatan [*]. 34 E Jonatan, Maribal, e Maribal engendrà
1Par 8,35
e Maribal engendrà Michà. 35 E los fills de Michà foren Meriabal e
1Par 8,36
e Mèliech e Torahoas e Achès. 36 E Achès engendrà [*] Alamèrer e Simànet e
1Par 8,39
aquests foren fills de Azael. 39 E [*] Àssech, son germà: fou lo primer nat
1Par 8,40
fou lo segon e Elifàlet lo terç. 40 E foren los fills de Ulam hòmens forts de
1Par 9,1
lurs pares. 9,Tit Capítol VIIII º 1 E tot Yrrael fou entre si aperentat axí
1Par 9,4
Manassès, e cativaren-los tots. 4 E Hoý, fill de Amiüd, fill de Ambrí, [*]
1Par 9,5
fills de Fares, fill de Judà. 5 E de Salochan; Esayay, son primer nat, e
1Par 9,7 e sos germans, e foren DC LXXXX. 7 E dels fills de Benjamín Salu, fill de
1Par 9,10
de la casa de lurs pares. 10 E dels sacerdots Ydaÿas e Jorip e Joatxim
1Par 9,12
majoral de la casa de Déu. 12 E Adies, fill de Gerocam, fill de Fassur,
1Par 9,13
Masbenut, qui fou fill de Emar. 13 E lurs germans qui foren caps de la casa
1Par 9,14
de la obra de la casa de Déu. 14 E dels levitans fou Samaÿas, fill de
1Par 9,17
stava al corral de Notafetens. 17 E los porters éran Salum e Top e Talmon e
1Par 9,17 Talmon e Achtiman e llurs germans. E Solomero, lo cap. 18 Entrò are stave en
1Par 9,18
en lo portal del rey devés orient. E aquests éran los porters de las posades
1Par 9,19
las posades dels fills de Leví. 19 E Salum, fill de Coré, fill de Abiassab,
1Par 9,19
sos germans de la casa de son pare. E los coraytans éran sobre lo servey de
1Par 9,20
guardant †los presents† [*]. 20 E Fineès, fill de Aletzar, fou senyor
1Par 9,21
e nostro Senyor era ab ell. 21 E Zaries, fill de Mensalmes, fou porter de
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1Par 9,25
1Par 9,28
1Par 9,30
1Par 9,31
1Par 9,32
1Par 9,35
1Par 9,40
1Par 9,44
1Par 10,1
1Par 10,2
1Par 10,3
1Par 10,4
1Par 10,4
1Par 10,4
1Par 10,5
1Par 10,6
1Par 10,7
1Par 10,7
1Par 10,8
1Par 10,9
1Par 10,10
1Par 10,11
1Par 10,13
1Par 11,2
1Par 11,3
1Par 11,3
1Par 11,4
1Par 11,5
1Par 11,5
1Par 11,6
1Par 11,6
1Par 11,7
1Par 11,8
1Par 11,9
1Par 11,12
1Par 11,15
1Par 11,18
1Par 11,18
1Par 11,19
1Par 11,22
1Par 11,23
1Par 11,23
1Par 11,25
1Par 11,26
1Par 11,33
1Par 11,33
1Par 11,38
1Par 12,3
1Par 12,4
1Par 12,9
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e a migjorn e a tremuntana. 25
al matí e obrien e tancaven. 28
encens e las spícies e piments. 30
E sobre los [*] letovaris. [*] 31
sobre la obra dels crespells. 32
en Jerusalem, 35 e en Gabaon.
e Masquisua e Aminadab e Sbaal. 40
engendrà Alesà, e [*] Azael. 44
fills de Azael. 10,Tit Capítol X 1
morts en lo munt de Gelboe. 2
e Benadab, fills de Saül. 3
dels quals ell hach gran por. 4
no circunciozos scarnir-m’han.
com lo temia molt, no hu volch fer.
pits, e lexà’s caura sobre ella. 5
havia fet, féu semblant e morí. 6
tota la casa ensemps foren morts. 7
desempararen las ciutats [*].
felisteus e habitaren en ellas. 8
cayguts en lo munt de Gelboe. 9
a lurs ýdolas e a lur poble. 10
cap posaren en la casa de Dagon. 11
[*] e dejunaren VII jorns. 13
intrar e axir Yrrael devant ell.
poble [*] e tu·n seràs senyor.” 3
vells d’Irrael en Hebron al rey.
paraule de Déu, per mà de Samuel. 4
car aquí habitaven los gebuzeus. 5
[*] a David: –No vingues ací.
apellada «ciutat de David». 6
sia cap e senyor de la host.
Seruià, e fou fet cap e senyor. 7
fou apellada «ciutat de David». 8
relíquies de la ciutat de David. 9
hòmens qui matà una vegade. 12
Senyor de gran salvació Yrrael. 15
cuytà e vench en Betlem. 17 [*] 18
Betlem, e aportaren-la a David.
perill de lur ànima la han portada.
e entre lo terç no poch venir. 22
prínceps de Moab, e devallà [*]. 23
de plagador de taler de taxidor.
e ell era [*] dels III vessalls. 25
mès-lo David sobre son oÿdor. 26
bacurem e Aliabà de Solabanta. 33
33 E los fills de Gem lo solamita.
37 [*] e Naharay, fill de Sbay. 38
germans de Saül, e de Benjamín. 3
Smanat; e Brachà e Geadà e Natot. 4
sobre las muntanyas per cuyta. 9

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

E lurs germans éran en los corrals per
E tenían totas las aÿnes [*], per compte
E sobre los [*] letovaris. [*] 31 E
E Matitatias, dels levitans, era majoral
E dels fills de Caath, de generació, éran
E lo pare de Gabeon era apellat Jahagel, e
E Jonatàs engendrà Maribal; e Maribal,
E Azael hagué VI fills, qui haguéran nom
E los felisteus guerrajaven ab Yrrael, e
E encalsaren los felisteus Saül e sos
E encruscà’s la batalla sobre Saül, e
E dix Saül a son scuder: –Trau ta spasa e
E l’escuder, per ço com lo temia molt, no
E pres Saül la sua spasa e posà lo pom en
E com son scuder viu açò que Saül havia
E morí Saül e III fills ceus e tota la
E, com vaeren tots los hòmens de Ysrael
E vingueren los felisteus e habitaren en
E, com vench l’endemà que la batalla fou
E [*] tolguéran lo cap a Saül e tramatéran
E matéran las armas de Saül en la casa de
E oyiren los hòmens de Jabés-Galaad tot ço
E morí Saül per sa colpa, car ell peccà
E [*] Déu te dix: “Tu seràs pastor del meu
E vinguéran tots los vells d’Irrael en
E féran covinensa ab David [*] devant
E anà David ab tot Yrrael en Jerusalem, ço
E diguéran los habitadors [*] a David: –No
E pres David la devesa de Sion, e féu-hi
E dix: –Tot hom qui ferrà lo gebuzeu
E pujà primerament Joab, fill de Seruià, e
E habità David en la devesa, per ço fou
E bastí la ciudat de David tot entorn ço
E, on més anave, crexia en valor, e nostro
E aprés ell era Aletzar, fill de son oncle
E devallaren III dels XXX en lo camp [*]
E aquests III trencharen la host dels
E David no·n volch beura, e santifichà a
E no la volch beura. Açò féran los III
E Benayà, fill de Joyadà, home valent d’
E matà lo egipcià, home de gran masura de
E devallà ell ab una verga e tolch-li la
E ell era dels XXX pus honrats, mas entrò
E los hòmens vessalls d’armes éran:
E los fills de Gem lo solamita. E Jonatan,
E Jonatan, fill de Sagí, lo arrarita 34
E Joel, germà de Netà, e Amibear, fill de
E lo cap d’ells era Atchiàtzar e Joàs,
E Samaÿas de Gabaon, que era dels XXX
E Ésser era lo cap primer e Obedià lo
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1Par 12,14
dels fills de Gad, capdals de host.
1Par 12,16 amicharans a levant e a ponent. 16
1Par 12,17
e Judà entrò al Mefar, a David. 17
1Par 12,17
sens tort que ell no·ls tenia:
1Par 12,18
nostro Senyor te ajuda, ton Déu.
1Par 12,19
e mès-los al cap de faeltat. 19
1Par 12,20
en gràcia de son senyor Saül. 20
1Par 12,21
milanars del trip de Manassès. 21
1Par 12,22
21 E ajudaren [*] a la host. 22
1Par 12,23
ten gran host com host de Déu. 23
1Par 12,25
guarnits e aperellats a host. 25
1Par 12,26
de batalla foren VII M [*]. 26
1Par 12,28
foren [*] 27 [*] III M e DCC. 28
1Par 12,29
son pare, qui era príncep, II M. 29
1Par 12,30
que guardaven la casa de Saül. 30
1Par 12,31
de fama e de casa de lur pare. 31
1Par 12,32
de David per fer-lo regnar. 32
1Par 12,33 CC, e ab ells tots lurs germans. 33
1Par 12,34
éran de II cors ne de II caras. 34
1Par 12,35
lansa e scut foren XXXVII M. 35
1Par 12,36
a batalla, foren XXVII M. 36
1Par 12,37
a guerra foren XXXX M. 37
1Par 12,39
en cor de fer regnar David. 39
1Par 12,40 germans los ho havían aperellat. 40
1Par 13,1
en Yrrael. 13,Tit Capítol XIII 1
1Par 13,2
són en las ciutats ab lurs deports.
1Par 13,4
raquesta en lo temps de Saül. 4
1Par 13,5
Car molt los plagué aquesta cose. 5
1Par 13,6
de nostro Senyor de Cariacharim. 6
1Par 13,7
en lo nom de nostro Senyor [*]. 7
1Par 13,8
e Achià, qui menaven la vadella. 8
1Par 13,9
e ab tamborets [*] e ab trompes. 9
1Par 13,11
archa; e morí aquí devant Déu. 11
1Par 13,12
entrò en aquest die present. 12
1Par 13,13 jo l’archa de Déu en casa mia?» 13
1Par 14,1
que havia. 14,Tit Capítol XIIII 1
1Par 14,2
mestres [*] per a bastir la casa. 2
1Par 14,3
regne sobre lo poble d’Irrael. 3
1Par 14,8
7 e Elizamà e Beliadà e Elfàlet. 8
1Par 14,9
sabé, axí a ells a l’encontre. 9
1Par 14,10
-se en lo pla de Rafaÿm. 10
1Par 14,10
-los-has en las mias mans?
1Par 14,11 hy, que jo els daré en tes mans. 11
1Par 14,11
Bilfarazim, e anà-hy David [*].
1Par 14,11 axí com a desportellament d’aygüe.
1Par 14,12 nom en aquell loch Balfarazim. 12
1Par 14,14
altre vegada en la vall. 14
1Par 14,15 dessús, e vendràs contre Bataÿm. 15
1Par 14,16
ferir la host dels felisteus. 16
1Par 14,17
-la de Gabeon entrò a Gatza. 17

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

E de aquests lo pus poch era senyor de C e
E vengueren dels fills de Banjamín e Judà
E axí-los David a carrera e dix-los si
–E per qualque rahó vosaltres siau
E rabé-los David e mès-los al cap de
E aquells del trip de Manassès se
E, com hach [*] a Sachalech, se gitaren
E ajudaren [*] a la host. 22 E tots dies
E tots dies venían hòmens a David per
E aquests són los nombres dels caps dels
E dels fills de Simeon vessalls de batalla
E dels fills de Leví foren [*] 27 [*] III
E Sadoch, que era fadrí vassall de host ab
E dels fills de Benjamín, germans de Saül,
E dels fills de Efraÿm foren XXII M e DCCC
E del mig trip de Manassès foren XVIII M,
E dels fills de Ysacar, sabents ciència,
E de Zabulont axint [*] armats a batalla
E dels fills de Neptalim [*] portant lansa
E dels fills de Dan, aperellats a batalla,
E dels fills de Asser axint a host, hòmens
E d’aquells de part Jordà, de Rubèn e de
E stiguéran aquí per tres dies menjant e
E encara aquells qui éran prop, axí com
E aconcellà’s David ab los prínceps dels
E, com ells seran ajustats ab nós, 3
E dix tota la universitat: –Fam-ho axí
E ajustà David tot Yrrael, de Sitoch [*]
E pujà David e tot Yrrael de Baleat a
E carregaren l’archa de Déu sobre una
E David e tot Yrrael tots jugaven devant
E vingueren entrò a Janiquedem, e Assahà
E fou irat David, com nostro Senyor havia
E David temé Déu de aquell die avant,
E per ço no la recullí ab si en la sua
E tramès Huram, rey de Assur, sos
E conech David que nostro Senyor lo havia
E pres David més mullers en Jerusalem, e
E, com haguéran oyit los felisteus que
E los felisteus vingueren e atendaren-se
E David demanà concell a nostro Senyor,
E dix-li nostro Senyor: –Puge-hy, que
E pujaren en Bilfarazim, e anà-hy David
E dix-los: –Sportellat ha nostro Senyor
E per ço mès nom en aquell loch
E los felisteus lexaren aquí lurs déus e
E David demanà concell a nostro Senyor, e
E, com oyràs la veu de la tempesta que jo
E féu David axí com li havia manat nostro
E axí la fama de David per tota la terra,
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1Par 15,2
de Déu, e atendà aquí tenda. 2
1Par 15,3
e que la servíssan per tostemps. 3
1Par 15,4
lo loch que ell havia aperellat. 4
1Par 15,6
e sos germans éran C XXV. 6
1Par 15,7 Asayà, e sos germans éran CC XXV. 7
1Par 15,8
Joel, e sos germans éran C XXX. 8
1Par 15,11 10 [*] e sos germans éran C XII. 11
1Par 15,12 Joel e Samaÿas e Elí e Aminadab. 12
1Par 15,14
nós no·l requerim segons dret. 14
1Par 15,16
Déu, en lurs spatles ab perxes. 16
1Par 15,17
gran veu per donar alegria. 17
1Par 15,19
Joel. Tots aquests éran porters. 19
1Par 15,21 Tots aquests sonaven tabals [*]. 21
1Par 15,22
en la octava per sobrepujar. 22
1Par 15,23
los altres, car discret era. 23
1Par 15,24
e Canà, porters de la archa. 24
1Par 15,25
capellans porters de la archa. 25
1Par 15,27
VII toros e VII merdans. 27
1Par 15,28
qui portave delmàtiga blancha. 28
1Par 15,29
ab [*] tabals e ab òrguens [*]. 29
1Par 16,1
lo en son cor. 16,Tit Capítol XVI 1
1Par 16,2
[*] pacificables devant Déu. 2
1Par 16,4
tros de carn e una ampolla de vi. 4
1Par 16,5
[*] nostro Senyor Déu de Yrrael. 5
1Par 16,6
e d’òrguens, e Assap ab sembes. 6
1Par 16,7
covinensa de nostro Senyor Déu. 7
1Par 16,10
-vos per totas ses maravellas. 10
1Par 16,17 a Abraam, e son segrament [*]. 17
1Par 16,21
anant de una gent en altre [*]. 21
1Par 16,35 tostemps és la sua misericòrdia. 35
1Par 16,36
del setgle [*] empertostemps.”»
1Par 16,37
e laor sia a nostro Senyor». 37
1Par 16,38 de die en die, segons son ésser. 38
1Par 16,39
[*] era sobre los porters. [*] 39
1Par 16,42 tostemps és la sua misericòrdia. 42
1Par 16,42
altres sturments a cantar a Déu.
1Par 16,43
Gedif éran stablits al portal. 43
1Par 17,2
de Déu stà dessots cortines. 2
1Par 17,3
cor, car nostro Senyor és ab tu. 3
1Par 17,7
cedres ni que me’n bastissen.” 7
1Par 17,9
del meu poble de Irrael. 8 [*] 9
1Par 17,10
jutges sobre lo poble d’Irrael.
1Par 17,11
casa bastirà [*] nostro Senyor. 11
1Par 17,14
aquell qui és stat abans que tu. 14
1Par 17,14 alberch e mon regne per tostemps.
1Par 17,16 dix a Natan, dix Natan a David. 16
1Par 17,17
que tu m’hages fet venir? 17
1Par 17,21
oyit ab las nostres orellas. 21
1Par 17,22
poble que has remut de Egipte. 22
1Par 17,22 per ésser ton poble empertostemps.

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

E adonchs dix David que nengú no s’
E féu ajustar David tota la univercitat d’
E ajustà David los fills de Aron e los
E dels fills de Merarí era prebost Asayà,
E los fills de Gerzon era lur príncep
E dels fills de Elifan [*] 9 [*] era lur
E David apellà Sadoch e Abiatar,
E dix-los: –Vosaltres sou los caps
E los sacerdots santificaren los levitans,
E dix David als prínceps dels levitans que
E feren star los levitans Emà, fill de
E los cantors éran Aman e Assap e Atam ab
E Mateties e Elifeu e Nicamas e Obetedom e
E Cananies, príncep dels levitans, [*]
E Barachies e Canà, porters de la archa.
E Abanies e Josofat e Natanael e Masay e
E David e los pròmens d’Irrael e los
E David era abrigat ab un mantell de
E tot Yrrael muntave l’archa del
E com l’archa [*] de Déu fou venguda tro
E portaren l’archa de Déu e féran-la
E, com David hach splagat de secrificar
E mès devant l’archa [*] servidors
E Assap era lur cap, e Zacaries lo segon,
E Benaÿas e Jafiel, capellans ab trompes,
E aquell mateix die donà David als
E loau lo nom de la sua santedat, e
E féu-lo star en Jacob en costuma, en
E Déu a negun altre poble no sofarí que
E digau: “Salva-nos Déu de la nostra
E diguéran tot lo poble «Amén, e laor sia
E com ell hach dit açò, lexà d’aquí avant
E Obetedom [*], fill de Judicum, [*] era
E Sadoch sacerdot e sos germans capellans
E Haman e Gedif havían ab ells trompes e
E los fills de Gedif éran stablits al
E aprés que açò fou fet, anà-ce’n tot
E dix Natan a David: –Fes tot ço que és en
E en aquella nit fou la paraula de Déu a
E per ço [*]: “Diu nostro Senyor Déu [*]:
E resinglar-l’he e posar-l’he en si
E humiliaré tots los teus anamichs, e
E serà com seran complits tos dies per
E fer-l’he star en mon alberch e mon
E la sua cadira serà endressada
E vench David e stech devant nostro
E encara açò és stat poch en lo teu
E qui és aytal com lo teu poble de Yrrael?
E de aquí avant prenguist lo poble de
E tu [*]. 23 Senyor, la paraula que has
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EGERTON: PAR PROL, 1PAR

1Par 17,24
fes axí com has dit. 24 E sia cregut e crescut lo teu nom
1Par 17,26 ton servent de pregar devant tu. 26 E are, Senyor, tu ést Déu, que perlist
1Par 18,2
viletas de la mà dels felisteus. 2 E ferí Moab, e foren los moabites [*]
1Par 18,3
donant dons per trahut a David. 3 E ferí David Adoròzey, rey de Sabà, a
1Par 18,4
flum Jordà e lo flum de Eufrates. 4 E tolch-li David CCC carretas e VII M
1Par 18,5
David tots los carros, sinó C. 5 E vench Aram Darmatzach per ajudar
1Par 18,6
e David aucís-li XXII M hòmens. 6 E fou subjugat Aram a David e donà-li
1Par 18,6
Aram a David e donà-li trehut. E salvà nostro Senyor a David en tot loch
1Par 18,7
a David en tot loch on anave. 7 E pres las vergas d’or que havían los
1Par 18,8
los servents de Adoròzer [*]. 8 E pres Macahat e Machur, ciutats de
1Par 18,9 Adoràzer, on havia molt aram [*]. 9 E oyí Tecuni, rey de Amat, que David havia
1Par 18,10
com havia ferit Adoràzer, [*]. E encara li tremès vaxella d’or e d’
1Par 18,11
d’or e d’argent e d’aram. 11 E David pres aquesta vaxella e santifichà
1Par 18,12
e dels felisteus e de Amalech. 12 E Isay, fill de Seruià, ferí Edom en la
1Par 18,13 Edom e fou Edom subjugat a David. E salvà nostro Senyor Déu a David en tot
1Par 18,14 Déu a David en tot loch on anà. 14 E regnà sobre tot Yrrael, e féu juý e
1Par 18,15
juý e justícia a tot son poble. 15 E Joab, fill de Seruià, era sobre tota la
1Par 18,15
de Seruià, era sobre tota la host. E Josafat, fill de Eliüd, era salmanador.
1Par 18,16
fill de Eliüd, era salmanador. 16 E Sadoch, fill d’Ehitub, e Aximàlech,
1Par 18,16
fill de Abiatar, éran capellans. E Senessarè era notari. 17 E Benaÿas, fill
1Par 18,17
E Senessarè era notari. 17 E Benaÿas, fill de Joyadà, era sobre los
1Par 18,17
Joyadà, era sobre los retheus [*]. E los fills de David los primers nats
1Par 19,2
fill, lo qual havia nom Anum [*]. 2 E dix David: –Faré amistansa ab Naum, fill
1Par 19,2
en son temps me féu gran gràcia. E tremès David missatgers a Anum per
1Par 19,3
Amon, a Anum per aconortar-lo. 3 E digueren los prínceps d’Amon a lur
1Par 19,3
prínceps d’Amon a lur senyor [*]: –E cuydes-te tu que David hich hage
1Par 19,4
spiar [*] e regirar la tua terra. 4 E pres Anum los missatgers de David, e
1Par 19,5
mantó [*], e tremès-los-ne. 5 E anaren-se’n e denunciaren-ho a
1Par 19,5
-se’n e denunciaren-ho a David. E David tremès als missatgers que no li
1Par 19,6
sia brotada, e despuxs vendreu. 6 E veeren los fills de Amon que havían
1Par 19,7
de Sabbaà carretas e cavallers. 7 E soldejaren XXXII M carretas e lo rey de
1Par 19,7
e lo rey de Machà e son poble. E vengueren e posaren-se devant Maabà. E
1Par 19,7
e posaren-se devant Maabà. E los fills d’Amon se ajustaren de lurs
1Par 19,8
e stiguéran aperellats a batalla. 8 E com David ho sabé, tremès-hi Joab ab
1Par 19,9
-hi Joab ab tota la sua host. 9 E axiren los fills d’Amon e aperellaren1Par 19,9
a batalla a la porta de la ciutat. E los reys soldejats éran per lur cabal en
1Par 19,10
éran per lur cabal en un camp. 10 E viu Joab que la batalla li era devant i
1Par 19,12
Isay contra los fills d’Amon. 12 E dix Joab a son germà: –Si pus fort és
1Par 19,14
Senyor fassa ço que li plàcia. 14 E acostà’s Joab a Aram a batalla, e lo
1Par 19,15
qui era ab Aram fugí per ell. 15 E com los fills d’Amon veeren que Aram
1Par 19,16
tornà a la ciutat de Jerusalem. 16 E veeren açò los fills d’Aram, trematéran
1Par 19,17 e aquests se ajustaren ensemps. 17 E açò fou denunciat a David, e ajustà tot
1Par 19,18 contre Aram e combaté’s ab ell. 18 E fugí Aram per Yrrael. E matà David dels
1Par 19,18
ab ell. 18 E fugí Aram per Yrrael. E matà David dels fills d’Aram VII M
1Par 19,19 mort Sofach, príncep de la host. 19 E veeren los servents de Adoràzer que
1Par 19,19
féran pau ab David e serviren-lo. E puxs no volguéran ajudar [*] als fills
1Par 20,1
tota la terra dels fills d’Amon. E asetjà Rabà, e David stave en Jerusalem,
1Par 20,2
Joab ferí Rabà e enderrochà-la. 2 E David pres la corona del cap de lur rey
1Par 20,3
moltas despullas de la ciutat. 3 E menà-sse’n lo poble que era en ella,
1Par 20,3
la pedrera del ferro, e·n Magerot. E axí ho féu de totas las altres ciutats
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1Par 20,3
1Par 20,4
1Par 20,5
1Par 20,6
1Par 21,1
1Par 21,2
1Par 21,3
1Par 21,4
1Par 21,5
1Par 21,6
1Par 21,7
1Par 21,8
1Par 21,9
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 21,19
1Par 21,20
1Par 21,21
1Par 21,22
1Par 21,23
1Par 21,24
1Par 21,25
1Par 21,26
1Par 21,26
1Par 21,27
1Par 21,28
1Par 22,1
1Par 22,2
1Par 22,3
1Par 22,5
1Par 22,5
1Par 22,6
1Par 22,8
1Par 22,12
1Par 22,13
1Par 22,17
1Par 23,1
1Par 23,3
1Par 23,4
1Par 23,7
1Par 23,8
1Par 23,10
1Par 23,12
1Par 23,13

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

altres ciutats dels fills d’Amon.
-ce’n David [*] en Jerusalem. 4
dels gegants, e foren humiliats. 5
era axí com un plegador de taler. 6
sos servents. 21,Tit Capítol XXI 1
David que comptàs lo poble. 2
lo nombre, car saber-ho vull. 3
què serà gran colpa en Yrrael? 4
e donà-li lo nombre del poble.
hòmens defanents d’armes. 6
Joab per la peraule del rey. 7
de nostro Senyor, e ferí Yrrael. 8
servent, car molt he follejat. 9
en aquell qui·m tremet.” 13
caure en las mans dels hòmens. 14
de Yrrael LXX M hòmens. 15
viu-ho nostro Senyor [*]. [*]
stech en la era de Enau gebuzeu. 16
en sa mà, tinent devés Jerusalem.
de celicis e de sachs [*]. 17
en aquest poble per morteldat. 18
a Déu en la era de Evau gebuzeu. 19
la qual dix per nom de Déu. 20
ab ell, qui s’amagaren [*]. 21 [*]
David la sua faç envés terra. 22
la morteldat sobre lo poble. 23
al secrifici; tot t’ho donaré. 24
los holocausts fossen debades. 25
a Evau [*] DC pessas d’or. 26
e secrificis passificables.
sobre lo altar de l’holocaust. 27
–Torna ton cultell en ton foure. 28
Senyor Déu. 22,Tit Capítol XXII 1
altar de l’holocaust de Yrrael. 2
del tall a bestir la casa de Déu. 3
a David molta fusta de cedre. 5
la qual cose jo lo hy aperellaré.
gran moltitut abans que morís. 6
bastís la casa de Déu. 7 [*] –[*] 8
ha perlat per tu nostro Senyor. 12
la lig de nostro Senyor Déu teu. 13
Leva e fes, e sia Déu ab tu. 17
nom de Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1
e los sacerdots e los levites. 3
amunt [*] per nombre XXXVII M. 4
saber: Gerson e Càhat e Merrarí. 7
fills de Gerson: Laadar e Semeý. 8
éran caps petrons de Ladan. 10
foren casa peyroal de una part. 12
Abram e Isaý e Ebrot e Uziel. 13

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

E puxs tornà-ce’n David [*] en
E aytentost hach batalla en Gatza ab los
E aprés hach moltas batallas ab los
E aprés hach més batalla en Get, e aquí
E fou fet que Satenàs stech sobre Yrrael e
E dix David a Joab e als primers nats del
E dix Joab: –Nostro Senyor anedirà a son
E la peraula del rey era fort sobre Joab,
E foren tots los hòmens d’Irrael portant
E Leví e Benjamín no foren comptats ab
E fou açò mal en l’esguardament de nostro
E dix David a nostro Senyor Déu: –Fort he
E parlà nostro Senyor a Gaddi, profeta
E dix David a Gaddi: –[*] Molt més am jo
E, adonchs, donà nostro Senyor morteldat
E tramès Déu l’àngel en Jerusalem, e
E l’àngel de nostro Senyor stech en la
E alsà David sos ulls e viu l’àngel de
E caygué David e los vells, vestits de
E dix David a nostro Senyor: –Jo som
E l’àngel de nostro Senyor dix a Gaddi:
E pujà David per la paraula de Gaddi, la
E giràs Evau e viu l’àngel, e IIII fills
E Evau guardà, e viu David la sua faç
E dix David a Evau: –Dóne’m lo loch de la
E dix Evau a David: –Pren-la e fasse’n
E dix lo rey [*] a Evau: –Axí no és per mi
E donà David a Evau [*] DC pessas d’or.
E bastí aquí altar a Déu e pujà-hy
E apellà nostro Senyor e respòs ab foch
E dix nostro Senyor a l’àngel: –Torna ton
E com viu David que nostro Senyor li havia
E dix David: –Açò serà la casa de Déu [*],
E manà David que hom ajustàs tots los
E ferros per fer molts claus per obs de
E adonchs dix David: –Mon fill Salamó és
E aperellà David de açò que havia obs son
E apellà son fill Salamó e manà-li que
E fou sobre mi la paraule de Déu, dient
E don-te Déu seny e discreció en regir
E donchs seràs abundant si guardes a fer
E manà David a tots los prínceps de Yrrael
E David era ja vell e sadoll de dies, e
E foren [*] los levites de XXX anys en
E havia-n’hi d’aquests XXIIII M
E los fills de Gerson: Laadar e Semeý. 8 E
E los fills de Laadar havían per cap Joel,
E los fills de Semeý foren Jóad e Jizà e
E los fills de Cahat foren IIII: Abram e
E los fills de Abram foren Aron e Moysès.
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1Par 23,14
devant nostro Senyor [*]. 14
1Par 23,15
aperellats en lo trip de Leví. 15
1Par 23,16 de Moysès foren Gerson e Elízer. 16
1Par 23,17
17 [*] e no hagué més fills.
1Par 23,18
fills de Arabies foren molts. 18
1Par 23,19
Solomich, qui fou cap petró. 19
1Par 23,20
lo terç, e Jaaman, lo quart. 20
1Par 23,21
cap petró, e Jazies, lo segon. 21
1Par 23,21
los fills de Merarí: Maalí e Muzí.
1Par 23,22
fills de Maalí, Aletzar e Sis. 22
1Par 23,23
prenguéran los fills de Sis [*]. 23
1Par 23,26
’l en Jerusalem per tostemps. 26
1Par 23,32
sovint devant nostro Senyor. 32
1Par 24,1
de Aron éran atressí depertits.
1Par 24,2
e Aliüd e Aletzar e Aytamar. 2
1Par 24,3
en sacerdots Aletzar e Aytamar. 3
1Par 24,4
casas de lurs pares, e foren XVI.
1Par 24,5
de Aytamar no foren sinó VIII. 5
1Par 24,6
Aletzar e dels fills de Aytamar. 6
1Par 24,20
nostro Senyor Déu de Yrrael. 20
1Par 24,21
e los fills de Zubael, Jaadies. 21
1Par 24,22
Arabies e [*]: Jazies, lur cap. 22
1Par 24,23 fills de Salomir, Jóar e Abaron. 23
1Par 24,24
lo quart, e Uziel, lo quint. 24
1Par 24,26
e lo fill de Jazies, Zacaries. 26
1Par 24,27
e lo fill de Muzí, Jaassies. 27
1Par 24,30
29 De Sis [*] fou Joaramael. 30
1Par 24,31
per lurs casas peiroals. 31
1Par 25,1
lo manor. 25,Tit Capítol XXV 1
1Par 25,2
de la obre segons lur ofici: 2
1Par 25,3
qui profetitzave per mà del rey. 3
1Par 25,4
per loar e beneyr lo nom de Déu. 4
1Par 25,5
de Déu per axalsar noblesa.
1Par 25,7
casa de Déu dessobre la del rey. 7
1Par 25,8 Senyor Déu d’Irrael CC LXXXVIII. 8
1Par 25,9
als pochs, mestres ab scolans. 9
1Par 26,1
e foren XII. 26,Tit Capítol XXVI 1
1Par 26,2
de Coré, dels fills de Assap. 2
1Par 26,4
e Joanat lo sizè, e Anay lo setè. 4
1Par 26,6
vuytè; car Déu lo havia beneÿt. 6
1Par 26,7
per ço que éran vessalls de host. 7
1Par 26,9
ab poder de servir, e éran LXII. 9
1Par 26,12
fills e germans [*] foren XIII. 12
1Par 26,13
per servir en la casa de Déu. 13
1Par 26,26
aquest, e Cricrí d’aquest [*]. 26
1Par 26,28
per sfortsar la casa de Déu. 28
1Par 26,29 mà de Solomit e de sos germans. 29
1Par 26,31
nostro [*] e al servey del rey. 31
1Par 27,1
del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1
1Par 27,2
cascuna partida era de XXIIII M. 2

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

E Moysès, l’hom de Déu, e sos fills foren
E los fills de Moysès foren Gerson e
E los fills de Gerson foren Assaaebuel, e
E los fills de Arabies foren molts. 18 E
E los fills de Jasabat: Solomich, qui fou
E los fills de Ebron: Geries, que fou cap
E los fills de Jusiel: Michà, e fou cap
E los fills de Merarí: Maalí e Muzí. E los
E los fills de Maalí, Aletzar e Sis. 22 E
E Aletzar [*] hach [*] filles, e
E los fills de Muzí foren [*] Meab e Àder
E no tolrà als levites lo tabernacle ne
E guardaven l’ofici del tabernacle del
E los fills de Aron éran Nadab e Aliüd e
E moriren Nadab e Aliüd devant lur pare,
E aquests depertí David, e Sadoch, dels
E dels fills de Aytamar no foren sinó
E pertiren-los per sort aquells ab
E scriví-los Samaÿas, fill de Natanael,
E los fills de Leví, los romasos: dels
E Arabies e [*]: Jazies, lur cap. 22 E
E Hizaar, Salomir; e los fills de Salomir,
E los fills de Abaron, Jories, lo primer
E lo fill de Uziel, Michà, e lo fill de
E los fills de Merarí, Maalí e Muzí, e lo
E foren fills de [*] Sóam e Sator e Ebrí.
E los fills de Muzí foren Maalí e Éder e
E naguex ells gitaren sorts contre lurs
E depertí David e los prínceps de la host
E los fills de Assap foren Satur e Josep e
E los fills de Getidum foren Gadalies e
E los fills de Aman foren Baquies e
E donà Déu a Aman XIIII fills e III
E fou lur nombre ab lurs germans que
E gitaren sorts per demanar axí als grans
E axí la primera sort a Josep, fill de
E las pertides dels porters foren dels
E los fills de Masalonies fou Azacaries
E los fills de Obetdeedom: fou Samaÿas son
E a Zamaÿas, son fill, nasquéran fills que
E foren los fills de Azamaÿas Atem e
E los fills de Mazalamies ab lurs germans,
E aquestes éran les partides dels porters
E gitaren sorts axí en lo poch com en lo
E Selomir e sos germans éran sobre los
E tot ço que santificava Samuel profeta e
E de Isbar, e de Nanies e de sos fills, a
E de Hebron era cap Geries, qui era del
E lo nombre dels fills d’Irrael per lurs
E la primera part del mes primer era de
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1Par 27,3
sua part havia XXIIII M hòmens. 3
1Par 27,4
de la host del mes primer. 4
1Par 27,5 companya, e éran XXIIII M hòmens. 5
1Par 27,7
per regidor Amisadab, son fill. 7
1Par 27,8 era sa companya XXIIII M hòmens. 8
1Par 27,9 companya havia XXIIII M hòmens. 9
1Par 27,10 companya éran XXIIII M hòmens. 10
1Par 27,11
havia XXIIII M hòmens. 11
1Par 27,12 de Sara, e éran XXIIII M hòmens. 12
1Par 27,13 companya éran XXIIII M hòmens. 13
1Par 27,14
e [*] éran XXIIII M hòmens. 14
1Par 27,15
e [*] éran XXIIII M hòmens. 15
1Par 27,16 companya éran XXIIII M hòmens. 16
1Par 27,23 prínceps de cade trip de Yrrael. 23
1Par 27,24
axí com las stelas del cel.» 24
1Par 27,25
com féu comptar lo rey David. 25
1Par 27,26
era Jomatan, fill de Uzies. 26
1Par 27,28
del vi [*] era Sapdí lo fenita. 28
1Par 27,29
les botigues d’oli era Joàs. 29
1Par 27,30
era Safach, fill de Edelay. 30
1Par 27,30 los camells era Umil lo ysmaleÿta.
1Par 27,31
era Secadies lo meronoteu. 31
1Par 27,32 nombre dels fets del rey David. 32
1Par 27,33
Simon, era ab los fills del rey. 33
1Par 27,34
del rey, e a prop ell Aricòfel. 34
1Par 27,34 Joyadè, fill de Benaÿas, e Abiatar.
1Par 28,1 rey David. 28,Tit Capítol XXVIII 1
1Par 28,2
vessalls de la host de Jerusalem. 2
1Par 28,3
dels peus de nostro Senyor [*]. 3
1Par 28,4
ést e sanch has scampada.” 4
1Par 28,6
rey e regnar sobre Yrrael. 5 [*] 6
1Par 28,7
a ell per fill e jo li saré pare. 7
1Par 28,8
e los meus juýs axí com fa vuy.” 8
1Par 28,9
aprés de vosaltres per tostemps. 9
1Par 28,9
en totas cogitacions entén.
1Par 28,11
santuari, sfortsa’t e fes-ho. 11
1Par 28,12
dobles e la casa del cubertís. 12
1Par 28,13
e dels tresors dels santuaris. 13
1Par 28,16
[*] e de sas cressolas [*]. 16
1Par 28,19 scrit de part de nostro Senyor Déu.
1Par 28,20 de part de nostro Senyor Déu.» 20
1Par 28,21 del servey de nostro Senyor Déu. 21
1Par 28,21
a tot lo ofici de la casa de Déu.
1Par 29,2
car de nostro Senyor Déu és. 2
1Par 29,3
[*], e moltas pedres de marbre. 3
1Par 29,8
·ncara més C M quintars de ferro. 8
1Par 29,9
Déu per mà de Acuel lo gesimon. 9
1Par 29,10
David se alegrà de gran goig. 10
1Par 29,12
aquell qui axalces tot príncep. 12
1Par 29,14 tu e loam lo nom de la tua laor. 14

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

E era dels fills de Fares, qui era cap de
E sobre la part del mes segon era Dey
E lo príncep de la host del terç mes era
E sobre la part del mes quart fou Azael,
E del quint mes era príncep Sebitit lo
E del sizèn mes fou príncep Hirà, fill de
E en la companya del setèn mes fou príncep
E en la companya del vuytèn mes era
E en la companya del novèn mes fou príncep
E en la companya del deèn mes fou príncep
E en la companya del XI èn mes fou príncep
E en la companya del XII èn mes fou
E aquells qui éran regidors sobre los
E David no féu comptar lo trip de Leví de
E Joab, fill de Seruià, lo comensà a
E sobre los tresors del rey era tresorer
E sobre los faedors de la obra de fora e
E sobre las oliveras e los ulastres que
E sobre los bous [*] de la Planària era
E sobre los camells era Umil lo ysmaleÿta.
E sobre las someras era Secadies lo
E sobre las ovellas era Saass lo getum.
E [*] era conceller e home discret e
E [*] era atrecí conceller del rey, e a
E era aprés ell Joyadè, fill de Benaÿas, e
E Joab era príncep de la host del rey
E ajustà David tots los prínceps de la
E com los hach ajustats, levà’s en peus e
E Déu ha’m dit: “Tu no bestiràs casa en
»E nostro Senyor ha més alet a mi que
E dix Déu a mi: “Salamó, ton fill, bestirà
E jo endressaré lo ceu regne
»E ara, en presència de tot Yrrael e de
E tu, Salamó, regonex lo Déu de ton pare e
E si·l sercas, trobar-l’has; e si·l
E donà David a Salamó, son fill, la forma
E la forma de tot ço qui era en sperit ab
E de las pertides dels capellans e dels
E donà-li or a pes a ops de la taula de
E dix David: «Tot açò m’és stat fet a
E dix David a Salamó, son fill: –Sfortce
E vet las partides dels preveras e dels
E [*] en tota la obra molt hom cert e savi
E jo ab tot lo meu poder he aperellat a la
E encara he volgut més donar en la casa de
E aquell qui havia pedres precioses donava
E alegrà’s lo poble, per ço que havían
E adonchs David beneyí Déu devant tota la
E la riquesa e la honor és en lo teu
E com què som jo e mon poble que hajam
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1Par 29,17
1Par 29,17
1Par 29,20
1Par 29,20
1Par 29,21
1Par 29,22
1Par 29,22
1Par 29,23
1Par 29,24
1Par 29,25
1Par 29,26
1Par 29,28
1Par 29,28
1Par 29,29
1Par 1,22
1Par 1,40
1Par 1,18
1Par 1,19
1Par 1,25
1Par 8,22
1Par 4,18
1Par 7,31
1Par 7,32
1Par 8,17
1Par 1,22
1Par 24,27
1Par 6,2
1Par 6,18
1Par 23,19
1Par 23,12
1Par 8,3
1Par 1,50
1Par 1,46
1Par 1,47
1Par 27,29
1Par 24,30
1Par 6,41
1Par 1,6
1Par 1,43
1Par 1,51
1Par 1,54
1Par 18,11
1Par 18,12
1Par 18,13
1Par 18,13
1Par 4,6
1Par 5,24
1Par 2,19
1Par 1,23
1Par 4,17

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

de ta mà, e teu és tot. 17
he vodades totas aquestas coses.
lo palau que he endressat. 20
sia totstemps lo nom de Déu.
se [*] a nostro Senyor e al rey. 21
e secrificis molt a tot Yrrael. 22
regnar [*] Salamó, fill de David.
ésser rey e Sadoch per capellà. 23
obeyí e beneyí a ell tot Yrrael. 24
rey David [*] a lo rey Salamó. 25
que [*] hach [*] en Yrrael. 26
VII, e en Jerusalem, XXXIII. 28
de dies e de riquesa e de honor.
Salamó son fill en loch d’ell. 29
21 e Adoram e Huzal e Diquelà 22 e
de Saban foren Aylam e Nanat e
engendrà Cella, e Cella engendrà
engendrà Éber. 19 E foren nats a
Sàlef foren Sem, Arficiat, Sala, 25
[*] 21 [*] Semeús. 22 E Ispam e
infantà Gèrech, pare de Guedoch, e
31 E los fills de Barià foren
qui fou senyor de Birsayt. 32 E
17 E Sabadies e Malsulam e Ysquí e
e Huzal e Diquelà 22 e Ebal e
E foren fills de [*] Sóam e Sator e
fills de Gad foren Abram e Ysay e
segons dit és, foren Abram e Ysay e
fou cap petró. 19 E los fills de
de Cahat foren IIII: Abram e Isaý e
Rafà lo quint. 3 E Sbael hach fills
Bahal-Anan, e regnà en son loch
46 E morí Cusun, e regnà aprés ell
la sua ciutat era Avir. 47 E morí
de las valls era Safach, fill de
E los fills de Muzí foren Maalí e
de Tamay, fill de Fare, fill de
6 E los fills de Gómer foren Seman,
reys que regnaren en la terra de
51 E morí Adar, e foren majorals de
Enan. Aquests XI foren majorals de
que aportà de totas las gents de
12 E Isay, fill de Seruià, ferí
e abaté XVIII M hòmens. 13 [*] en
M hòmens. 13 [*] en Edom e fou
[*]. 6 E Nahatà li infantà Acuzam e
las casas e de lurs parentats foren
Ardon. 19 E murí Esubà, e pres Subà
22 e Ebal e Ebimael [*] 23 e
Tirià e Azarael. 17 E los fills de

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

E jo sé, mon Déu, que tu tries lo coratge
E ara ton poble, qui ací és, [*] ha vodat
E adonchs dix David a tota la congregació:
E [*] tota la univercitat nostro Senyor,
E secrificaren a nostro Senyor [*] aprés
E menjaren e baguéran devant nostro Senyor
E untaren-lo a nostro Senyor per ésser
E segué Salamó en lo citi de nostro Senyor
E tots los prínceps e vessalls, e naguex
E Déu levà en alt Salamó a ulls de tot
E David, fill de Jassè, regnà sobre tot
E morí en bona vellesa e sadoll de dies e
E regnà Salamó son fill en loch d’ell. 29
E las peraules del rey David, las primeras
Ebal e Ebimael [*] 23 e Efir e Avilà e
Ebel e Safí e Onan. E los fills de Sibeon
Éber. 19 E foren nats a Éber II fills, lo
Éber II fills, lo nom de la un fou Fàlech,
Éber, Fàleig e Rahú 26 e Salech e Nacor e
Éber [*] 23 e Abdon e Ezecrí e Evan 24 e
Èber, pare de Socó, e Gecortiel, pare de
Èber e Marcahel, qui fou senyor de
Èber engendrà Lafalet e Zómer e Atan e
Èber 18 e Ysmarar e Jazalies e Joadab
Ebimael [*] 23 e Efir e Avilà e Jabach. E
Ebrí. 28 Los fills de Maalí fou Aletzar,
Ebron e Biziel. 3 E los fills de Abram
Ebron e Biziel. 19 E los fills de Merarí
Ebron: Geries, que fou cap petró, e
Ebrot e Uziel. 13 E los fills de Abram
Edad e Guetà e Abiüd. 4 E Abiüd hach
Edar; e lo nom de la sua ciutat era Pahí,
Edat [*], qui ferí Median al camp de Moab;
Edat, e regnà en son loch Samblà de
Edelay. 30 E sobre los camells era Umil lo
Éder e Geremot. Aquests són los fills dels
Edies, 42 fill de Atan, fill de Simrà,
Edifat e Soarmà. 7 E los fills de Genan
Edom abans que regnàs rey en Yrrael: Bele,
Edom: Tamnà e Aylà e Geret 52 e Mahulibamà
Edom. 2,Tit Capítol segon 1 Aquests foren
Edom e Moab [*] e dels felisteus e de
Edom en la vall de la Sal, e abaté XVIII M
Edom e fou Edom subjugat a David. E salvà
Edom subjugat a David. E salvà nostro
Éfer e Timuy e Asfí. Aquests foren los
Éfer e Jasser e Eriel e Sarriel e Geremies
Efetar per muller e infantà-li Hur. 20 E
Efir e Avilà e Jabach. E tots aquests
Eforà foren Gèrech e Màrob e Éser e Gelon.
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1Par 2,50
1Par 4,4
1Par 6,66
1Par 6,67
1Par 7,20
1Par 7,22
1Par 9,3
1Par 12,30
1Par 27,10
1Par 27,14
1Par 27,20
1Par 27,21
1Par 2,34
1Par 11,23
1Par 1,8
1Par 1,10
1Par 17,5
1Par 17,21
1Par 18,16
1Par 8,6
1Par 1,8
1Par 6,56
1Par 29,11
1Par 1,52
1Par 4,5
1Par 4,7
1Par 4,15
1Par 5,26
1Par 9,8
1Par 8,12
1Par 1,17
1Par 26,3
1Par 6,26
1Par 11,26
1Par 8,24
1Par 7,35
1Par 27,10
1Par 14,7
1Par 15,11
1Par 2,13
1Par 12,9
1Par 15,18
1Par 15,20
1Par 3,24
1Par 12,11
1Par 15,9
1Par 24,12
1Par 11,35
1Par 3,7
1Par 8,39
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de Hur, lo seu primer nat fou de
fills de Hur, primerament nat d’
fills de Caat foren del trip de
reculliment: Siquèn, en lo munt de
e Alaquí e Binan. 20 E los fills de
a pendre lur bestiar. 22 E
fills de Benjamín e los fills de
la casa de Saül. 30 E dels fills de
Eles, lo palonite, dels fills de
Beraxès de Biaot, dels fills de
fill de Aziel; 20 e del trip de
fill de Padies; 21 e del trip de
sinó fillas, e havia un catiu
Moab, e devallà [*]. 23 E matà lo
E los fills de Cam foren Ehús e los
de ésser hom fort en terra de
que jo fiu pujar Yrrael de terra de
lo teu poble que has remut de
salmanador. 16 E Sadoch, fill d’
e Encan. 6 Aquests són los fills de
8 E los fills de Cam foren
de Judà, e lurs deports; 56 emperò
11 A tu, Senyor, ést la granesa,
e Aylà e Geret 52 e Mahulibamà e
senyor de Techà, e hach II mullers,
fills de Nahatà. 7 E los fills de
Calech, fill de Gerosonà, e Eyram e
de Manassès, e manaren-los en
8 e Jabamès, fill de Gerocam; e
Misam e Sómer; aquests bestiren [*]
[*]. 17 E los fills de Sem foren
lo terç, e Geviel lo quart, 3 e
e Aymet, 26 del qual són fills
armes éran: Azael, germà de Joab, e
e Ezecrí e Evan 24 e Geremies e
[*] e Aram. 35 E los fills de
companya del setèn mes fou príncep
e Jasia 7 e Elizamà e Beliadà e
Uriel e Asayà e Joel e Samaÿas e
13 E Gessè engendrà son primer nat
lo cap primer e Obedià lo segon e
e Zanutamot e Jacchiel e Gomir e
20 e Zacaries e Aziel [*] e Gumir e
los fills de Joanay foren Atdaÿas e
lo quint 11 e Stay lo VI è,
de Elifan [*] 9 [*] era lur príncep
deena a Zacarias, 12 e la onzena a
fill de Sagí, lo arrarita 34 [*] 35
filla de Amiel. 6 [*] Elizamà, 7
nat Ulam, e Gebús fou lo segon e

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

Efrata e hach nom Subal, pare de
Efrata e pare de Baslem. 5 E Assur, senyor
Efraÿm 67 e donaren-los ciutats de
Efraÿm ab sos deports [*], 68 [*] 69 e
Efraÿm foren Sutalla e Bàret, son fill d’
Efraÿm, lur pare, ne tench dol molt de
Efraÿm e de Manassès, e cativaren-los
Efraÿm foren XXII M e DCCC vessalls de
Efraÿm, e en sa companya havia XXIIII M
Efraÿm, e [*] éran XXIIII M hòmens. 15 E
Efraÿm, Asaÿa, fill de Sazes; e del trip
Efraÿm qui era en Galaad, Ydó, fill de
egipcià, que havia nom Saarchaà. 35 E
egipcià, home de gran masura de V colzes
egipcians e Pur e Canaan. 9 E los de Cuns
Egipte. 11 E d’ell isqueren los luetrans
Egipte entrò al die de vuy; çó stat de
Egipte. 22 E de aquí avant prenguist lo
Ehitub, e Aximàlech, fill de Abiatar, éran
Ehud qui foren caps de las casas de lurs
Ehús e los egipcians e Pur e Canaan. 9 E
el camp de la ciutat e sos cortills
el vacellatge [*] e la honor. Car tot ço
Elà e Pinon 53 e Canòs e Temman e Mibzar
Elà [*]. 6 E Nahatà li infantà Acuzam e
Elà foren Sàlet e Súar e Tenan. 8 E Cos
Elà [*] foren pares de Canahan. 16 E los
Elà e en Tabor e en Arà e en Arat Gosam, e
Elà, fill de Huzí, fill de Mercrí; e
Elad e ses viletas. 13 E Barà e Zómer
Elam e Assur e Arfassat e Eliud e Aram e
Elavi lo quint, e Joanat lo sizè, e Anay
Elcanà e Safay e Màar 27 e Aliap e Gerotan
Elcanà, fill de son oncle, de Belom, 27 e
Elem e Antories 25 e Abdayà e Famiel foren
Elen, son germà, foren Safaà e Vinè e
Eles, lo palonite, dels fills de Efraÿm, e
Elfàlet. 8 E, com haguéran oyit los
Elí e Aminadab. 12 E dix-los: –Vosaltres
Eliab, lo segon Amadab, lo terç [*], 14
Eliab lo terç 10 e Mesmanà lo quart e
Eliab e Benaÿas e Maazies e Mactacies e
Eliab e Mazia e Benaÿas. Tots aquests
Eliazip e Pelayà e Acap e Jornam e Delayà
Eliel lo VII è 12 e Joanan lo VIII è e
Eliel [*] 10 [*] e sos germans éran C XII.
Eliesip e Sebeazequim, e la dotzena a
Elifà, fill de Ul, 36 Afer lo macharita e
Elifàlet e Nova e Nàfech e Jafia 8 [*] e
Elifàlet lo terç. 40 E foren los fills de
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1Par 15,8
éran C XXX. 8 E dels fills de Elifan [*] 9 [*] era lur príncep Eliel [*]
1Par 1,35
de Ysach foren Ysaú [*]. 35 [*] Elifans e Reuel e Gebús e Johavilan e
1Par 1,36
Johavilan e Corè. 36 E los fills de Elifans foren Teniman e Homar e Fazí e
1Par 15,18 e Benaÿas e Maazies e Mactacies e Elifeu e Machamos e Obetedom e Joel. Tots
1Par 15,21 sonaven tabals [*]. 21 E Mateties e Elifeu e Nicamas e Obetedom e Joel e
1Par 14,5 Zabal e Vetan e Salamó 5 e Hibear e Elisua e Helifàlet 6 e Noga e Nófet e
1Par 25,27
XII; 27 e la vintena sort axí a Elitat e a sos fills e a sos germans, e
1Par 26,7
éran hòmens d’host, e foren Eliú e Semaquies. 8 [*] e lurs fills e
1Par 1,17 Sem foren Elam e Assur e Arfassat e Eliud e Aram e Hus e Hul e Gèter e
1Par 12,20
ço és, Adamà e Jassebat [*] e Eliüd e Ciltay, caps dels milanars del
1Par 18,15
tota la host. E Josafat, fill de Eliüd, era salmanador. 16 E Sadoch, fill
1Par 1,7
7 E los fills de Genan foren Elizà e Traciza e los quireus e los
1Par 2,41
Jachanià, e Jachanià engendrà Elizamà. 42 E Calef, germà de Gerachinel,
1Par 3,6
de Bersabé, filla de Amiel. 6 [*] Elizamà, 7 Elifàlet e Nova e Nàfech e
1Par 14,7
6 e Noga e Nófet e Jasia 7 e Elizamà e Beliadà e Elfàlet. 8 E, com
1Par 23,15 los fills de Moysès foren Gerson e Elízer. 16 E los fills de Gerson foren
1Par 27,18
Sadoch; 18 e dell trip de Judà, Elizeu, fill dels germans de David; e del
Par Prol,3
la centència de las scriptures, ell se trau scarn de si matex, car per
1Par 1,11
fort en terra de Egipte. 11 E d’ ell isqueren los luetrans e los nemitans
1Par 1,45
de Sara [*]. 45 [*] e regnà aprés ell Cusun, de terra de Tennam. 46 E morí
1Par 1,46
46 E morí Cusun, e regnà aprés ell Edat [*], qui ferí Median al camp de
1Par 2,21
Galaad, e pres-la per muller. E ell era de LX anys, e engendrà Sagub. 22 E
1Par 2,48
que hach nom Michalí, infantà a ell Zàbet e Tiranó, 49 lo qual engendrà
1Par 5,20
Déu oyí a ells, car se confiaven en ell. 21 E cativaren lur bestiar e lurs
1Par 8,12
Abicub e Alafàel. 12 E los fills d’ ell foren Fàal e Àber e Misam e Sómer;
1Par 9,20
entigament, e nostro Senyor era ab ell. 21 E Zaries, fill de Mensalmes, fou
1Par 10,3
qui·l perseguían, dels quals ell hach gran por. 4 E dix Saül a son
1Par 10,13
13 E morí Saül per sa colpa, car ell peccà contre nostro Senyor, [*] per ço
1Par 10,13
nostro Senyor, [*] per ço com ell demanà concell a fitilera, 14 e no
1Par 11,2
feyas intrar e axir Yrrael devant ell. E [*] Déu te dix: “Tu seràs pastor
1Par 11,9
e nostro Senyor Déu [*] era ab ell. 10 Aquests són los caps vessalls qui
1Par 11,10 éran ab David, qui se sfortsaven ab ell en son regne ab tot Yrrael [*]. 11 [*]
1Par 11,11
aquest era cap dels terratinents; ell gitava son dret sobre CCC hòmens qui
1Par 11,12
qui matà una vegade. 12 E aprés ell era Aletzar, fill de son oncle lo
1Par 11,20
Joab, era cap dels altres XXX, car ell gità la sua lansa sobre CCC que·n
1Par 11,20 sua lansa sobre CCC que·n matà, e ell era en compte dels III pus forts, 21 e
1Par 11,23
de taler de taxidor. E devallà ell ab una verga e tolch-li la sua lansa
1Par 11,24
açò féu Benayà, fill de Joyadà; e ell era [*] dels III vessalls. 25 E ell
1Par 11,25
ell era [*] dels III vessalls. 25 E ell era dels XXX pus honrats, mas entrò al
1Par 11,42
cap del trip de Rubèn, sobre ell los XXX, 43 e Aman, fill de Mahacà, e
1Par 12,17
ni per ajudar-li, ne si éran ab ell de un cor ensemps, o si éran venguts
1Par 12,17
-lo a sos enamichs, sens tort que ell no·ls tenia: –E per qualque rahó
1Par 12,20
[*] a Sachalech, se gitaren devant ell hòmens de Macessè, ço és, Adamà e
1Par 12,23
per fer tornar lo regna de Saül a ell, segons la peraula de Déu. 24 Dels
1Par 15,3
l’archa de Déu en lo loch que ell havia aperellat. 4 E ajustà David los
1Par 15,13 primaria no·m donà entendre envés ell, per ço com nós no·l requerim segons
1Par 16,2
e los secrificis passificables, ell beneý lo poble [*] 3 e pertí a tot
1Par 16,27
cels. 27 Glòria e bellesa és devant ell, santedat e magnificència és lo ceu
1Par 16,37 laor sia a nostro Senyor». 37 E com ell hach dit açò, lexà d’aquí avant l’
1Par 19,14 e lo poble qui era ab Aram fugí per ell. 15 E com los fills d’Amon veeren que
159

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 19,17 David contre Aram e combaté’s ab
1Par 21,10 10 –Vés e parla a David, e digues a
1Par 21,20
viu l’àngel, e IIII fills ceus ab
1Par 21,30
30 No pogué David anar devant
1Par 22,9
he de tots sos enamichs entorn d’
1Par 22,10
10 Ell bestirà casa al meu nom,
1Par 23,13
al santuari devant nostro Senyor,
1Par 27,6 dels XXX vessalls e sobre los XXX
1Par 27,7
Joab, e Sabadies, son fill, aprés
1Par 27,33
atrecí conceller del rey, e a prop
1Par 27,34
a prop ell Aricòfel. 34 E era aprés
1Par 28,6
a mi casa [*], car jo he alegit a
1Par 28,12
de tot ço qui era en sperit ab
1Par 29,1
tota la univercitat qui era devant
1Par 29,1
u que nostro Senyor Déu ha alet, e
1Par 29,23 molta benenansa, e obeyí e beneyí a
1Par 29,25
a ulls de tot Yrrael e donà sobra
1Par 29,28
E regnà Salamó son fill en loch d’
1Par 29,30
e los accidents que passaren sobre
1Par 11,13
aquest era dels III vessalls. 13
1Par 16,14
fills de Jacob, sos alets. 14
1Par 22,10
a Yrrael en tots sos dies. 10
1Par 10,4
als pits, e lexà’s caura sobre
1Par 20,3
E menà-sse’n lo poble que era en
1Par 10,7
los felisteus e habitaren en
1Par Prol,2 stava ferma e pura segons açò que
1Par Prol,89 dels scrivans, qui de l’enteniment
1Par 4,41
de vuy, e habitaren aquí en loch d’
1Par 4,42
havia aquí a las ovelles. 42 E a
1Par 5,10
en lurs mans los agaritans e
1Par 5,11
11 E los fills de Gad contre
1Par 5,20
20 [*] e tots cells qui éran ab
1Par 5,20
cridaven en la batalla e Déu oyí a
1Par 5,25
quals Déu havia destrovits devant
1Par 5,26
lo Déu d’Irrael scomoch contre
1Par 7,4
e Ysaÿes, foren IIII caps. 4 E allí
1Par 9,20
fill de Aletzar, fou senyor sobre
1Par 9,27
de la casa de Déu, car sola a
1Par 9,33
car de die e de nit éran sobre
1Par 10,7
sos fills e tota la host qui era ab
1Par 12,1
era detengut [*] Saül, fill de Sis;
1Par 12,3
Saül, e de Benjamín. 3 E lo cap d’
1Par 12,32
de lur trip caps dels CC, e ab
1Par 13,2
per tota la terra de Yrrael, 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 Senyor, e Déu li dix: –Puja derrera
1Par 15,2
de Déu, sinó los levitans, car a
1Par 16,42
42 E Haman e Gedif havían ab
1Par 17,13
13 Jo los saré pare e
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ell. 18 E fugí Aram per Yrrael. E matà
ell açò: “Diu nostro Senyor que prengues
ell, qui s’amagaren [*]. 21 [*] E Evau
ell per requerir Déu, car era torbat per
ell, e haurà nom Salamó. Pau e repòs
ell me serà fill e jo li seré pare, e
ell e sos infants per tostemps a perfumar
ell mès per regidor Amisadab, son fill. 7
ell, e era sa companya XXIIII M hòmens. 8
ell Aricòfel. 34 E era aprés ell Joyadè,
ell Joyadè, fill de Benaÿas, e Abiatar. E
ell per fill e jo li saré pare. 7 E jo
ell del palau de la casa de Déu e de totas
ell: –Salamó, mon fill, és u que nostro
ell és fedrí jove e la obra és molt gran,
ell tot Yrrael. 24 E tots los prínceps e
ell honor del regne que [*] hach [*] en
ell. 29 E las peraules del rey David, las
ell e sobre Yrrael e sobre los regnes de
Ell era ab David a part de munt, com los
Ell és nostro Senyor e nostro Déu, per
Ell bestirà casa al meu nom, ell me serà
ella. 5 E com son scuder viu açò que Saül
ella, e posà a Maguerà, en la pedrera del
ellas. 8 E, com vench l’endemà que la
ells havían enterpetrat, sertes tu, [*]
ells senyen, clarament e manifesta
ells, car pastura havia aquí a las
ells matexs, ço és, als fills de Simeon e
ells habitaven en lurs tabernacles sobre
ells en la terra de Besan entrò a la Saltà
ells, car a Déu cridaven en la batalla e
ells, car se confiaven en ell. 21 E
ells. 26 E donchs lo Déu d’Irrael scomoch
ells l’esperit de Pul, rey de Assur, e l’
ells éran per lurs generacions de casa de
ells entigament, e nostro Senyor era ab
ells era la guarda, e tenían las claus del
ells matexos al servey. 34 (Ço és a saber,
ells era fugida, desempararen las ciutats
ells éran dels vessalls valedors dels
ells era Atchiàtzar e Joàs, fill de Samayà
ells tots lurs germans. 33 E de Zabulont
ells sían tots los sacerdots e tots los
ells seran ajustats ab nós, 3 retornarem
ells a l’encontre. 9 E los felisteus
ells e fes-los la volta dessús, e
ells alegí nostro Senyor que portacen l’
ells trompes e sembes per fer-se oyir e
ells seran a mi fills, e la mia mà no·s
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1Par 17,13
e la mia mà no·s levarà de ssobre
1Par 21,6
e Benjamín no foren comptats ab
1Par 24,31
lurs casas peiroals. 31 E naguex
1Par 9,2
en Babilònia per lur colpa. 2
1Par 1,20 fou Gechan. 20 E Gechan engendrà
1Par 25,4
e Ramanat e Jàsser e Jasbataza e
1Par 14,10
nostro Senyor: –Puge-hy, que jo
1Par 19,6
Anum, rey d’Amon, tremès, i
1Par 6,28
lo primer nat ceu fou Jasén, e
1Par 3,8
e Nova e Nàfech e Jafia 8 [*] e
1Par 6,57
de recolliment en Hebron, e en
1Par 12,5
e Joanan e Jozafat de Gaderà, 5
1Par 6,13 engendrà Celum, 13 e Celum engendrà
1Par 6,13
13 e Celum engendrà Elxies, e
1Par 15,17
17 E feren star los levitans
1Par 4,43
las relíquies qui éran romasas de
1Par 13,5
de Sitoch [*] entrò a la intrade de
1Par 6,33
ab lurs fills éran aquests: [*]
1Par 16,41 Déu, la qual manà a Yrrael. 41 [*]
1Par 9,12
fill de Masbenut, qui fou fill de
1Par 6,56
intrade de Judà, e lurs deports; 56
1Par 16,36 Senyor Déu de Yrrael del setgle [*]
1Par 17,12
endressaré lur regne. 12 [*] entrò
1Par 17,22 poble de Yrrael per ésser ton poble
1Par 17,24
E sia cregut e crescut lo teu nom
1Par 17,27
car tu, Senyor Déu, l’has beneÿt
1Par 28,4
ésser rey sobre la casa de Yrrael
1Par 28,7
7 E jo endressaré lo ceu regne
Par Prol,5
las històries qui són jaquides
Par Prol,11
lexades, car aquellas coses que
Par Prol,12
car aquellas coses que en la Lig e
Par Prol,14
e són lexades e oblidades,
Par Prol,14
en aquest libre se contenen
1Par Prol,6 car ço que una vegade era inflamat
1Par Prol,19
e Contestinoble entrò
1Par Prol,31
e los altres aytentost concintents
1Par Prol,32 mas, ço que és de major audàcia,
1Par Prol,42
sengles ceŀlas, e asò·s lig
1Par Prol,44
per què no rebran la mia releció
1Par Prol,54
ha vist ne orrella oÿt, ni és pujat
1Par Prol,55
coses que Déu ha aparellades
1Par Prol,57
de aquestas ésser trobades
1Par Prol,61
e de l’altre Testament, havia dit
1Par Prol,63
segons sent Johan: «Qui creu
1Par Prol,68
no han e [*] la sgleya ho té
1Par Prol,73
qui ab dents de cha morden,
1Par Prol,75 e axí matex los acuzadors [*], com
1Par Prol,77
axí si virtut e vici no són
1Par Prol,83 per lur enamich com jo ho sprove
1Par Prol,90
e manifesta depertits per rimes
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ells, axí com la he levada en aquell qui
ells, e fou sbaleÿt Joab per la peraule
ells gitaren sorts contre lurs germans,
Ells habitaren los habitadors primers e
Elmadat e Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e
Elman e Yatir e Massot. 5 Tots aquests
els daré en tes mans. 11 E pujaren en
els fills d’Amon, letres e bé M quintars
Eluà. 29 E los fills de Mearí foren Mealí
Eludà [*]. 9 Tots són fills de David e són
Elupnà e sos cortils, e Jathir e Scomea
Eluzai e Geremot e Belay e Zafaries lo
Elxies, e Elxies engendrà [*] 14 [*]
Elxies engendrà [*] 14 [*] Saraÿas, e
Emà, fill de Joel [*] 18 e sos germans [*]
Emach, e habitaren aquí entrò al die de
Emach, per fer venir l’archa de nostro
Eman lo cantor, fill de Joel, fill de
Eman e Gedif e als altres triats, qui éran
Emar. 13 E lurs germans qui foren caps de
emperò el camp de la ciutat e sos cortills
empertostemps.”» E diguéran tot lo poble
empertostemps. 13 Jo los saré pare e ells
empertostemps. E tu [*]. 23 Senyor, la
empertostemps dient: “Nostro Senyor Déu
empertostemps. 18,Tit Capítol XVIII 1
empertostemps, car Judà ha alegit per
empertotstemps, si s’sfortsa de fer los
en los libres dels Reys, són ací
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 la
en las orellas dels hòmens e havían
en Entiotxa loen e tenen per bons los
en si matex reprès; mas, ço que és de
en [*] treslació dels LXX enterpetredors
en lurs sgleyas, la qual cose no sabéran
en letí ni per què·s cuyden e cuydaren
en cor d’home, aquellas coses que Déu ha
en aquells qui l’amen», e las altres
en los libres dels jueus. Sertes los
en lo Avengeli segons sent Johan: «Qui
en mi, segons que diu la Scriptura, del
en dupte? Donchs tornem als jueus, on
en poblich maldient, legint per los
en las altres coses me premoven, despuxs
en las coses, mas que sia mudade ab lo
en covent dels frares. E açò que jo he
«en cants que servesquen a mi matex e als
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1Par 1,10
e aquest comensà de ésser hom fort en terra de Egipte. 11 E d’ell isqueren
1Par 1,43
Aquests són los reys que regnaren en la terra de Edom abans que regnàs rey
1Par 1,43 terra de Edom abans que regnàs rey en Yrrael: Bele, fill de Beor, qui havia
1Par 1,44
Dinadab. 44 E morí Bele, e regnà en son lloc Joab, fill de Sara [*]. 45 [*]
1Par 1,47
era Avir. 47 E morí Edat, 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 Roebetalnaar (qui vol
1Par 1,49
49 E morí Saül de Roebet, e regnà en son loch Bahal-Anan [*]. 50 E morí
1Par 1,50
[*]. 50 E morí Bahal-Anan, e regnà en son loch Edar; e lo nom de la sua
1Par 2,3
E féu [*] lo primer nat de Judà mal en l’esguardament de Déu, e Déu ocís1Par 2,7
que envergonyí Yrrael com peccà en lo vot. 8 E lo fill de Etan fou Azarià.
1Par 2,22
Gehir, e aquest hach XXIII ciutats en la terra de Galaad. 23 E prengueren1Par 2,24 de Galaad. 24 E despuxs morí Srom en Calev-Efrata. E la muller de Srom, qui
1Par 3,1
los fills de David que nasqueren en Hebron: lo primer hach nom Amon, lo
1Par 3,4
[*]. 4 Aquests V li nasqueren 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: Sevichà e
1Par 4,28
los fills de Judà. 28 E habitaren en Berzabe e en Moladè e en Sirzual 29 e
1Par 4,28
Judà. 28 E habitaren en Berzabe e en Moladè e en Sirzual 29 e en Belamè e en
1Par 4,28 habitaren en Berzabe e en Moladè e en Sirzual 29 e en Belamè e en Èssam e en
1Par 4,29
e en Moladè e en Sirzual 29 e en Belamè e en Èssam e en Colat 30 e·n
1Par 4,29
e en Sirzual 29 e en Belamè e en Èssam e en Colat 30 e·n Batuel e en
1Par 4,29 Sirzual 29 e en Belamè e en Èssam e en Colat 30 e·n Batuel e en Ormià e en
1Par 4,30
Èssam e en Colat 30 e·n Batuel e en Ormià e en Sichaló 31 e en Betmer [*] e
1Par 4,30
Colat 30 e·n Batuel e en Ormià e en Sichaló 31 e en Betmer [*] e en Saraÿm.
1Par 4,31 Batuel e en Ormià e en Sichaló 31 e en Betmer [*] e en Saraÿm. Aquestas són
1Par 4,31
e en Sichaló 31 e en Betmer [*] e en Saraÿm. Aquestas són las ciutats en què
1Par 4,31 en Saraÿm. Aquestas són las ciutats en què regnà David. 32 E los pobles foren
1Par 4,38
són qui vénen per noms majorals en linatges e·n las casas de lurs pares e
1Par 4,40 terra era abundade e ampla e posade en pau, car †en Carmelo† habitaven
1Par 4,40
e ampla e posade en pau, car †en Carmelo† habitaven entigament. 41 E
1Par 4,41
aquests qui són scrits per nom, en lo temps de Ezetxies, rey de Judà, e
1Par 4,41
al die de vuy, e habitaren aquí en loch d’ells, car pastura havia aquí a
1Par 4,42
ço és, als fills de Simeon e anaren en lo munt de Saÿr D hòmens a batalla. E
1Par 5,8
Zama, fill de Joel, aquell habitave en Arroer entrò en [*] e Balamon, 9 devés
1Par 5,8
aquell habitave en Arroer entrò en [*] e Balamon, 9 devés sol ixent
1Par 5,9
car lo lur bestiar los cresqué en la terra de Galaad. 10 En lo temps de
1Par 5,10
ab los agaritans e cayguéran en lurs mans los agaritans e ells
1Par 5,10
mans los agaritans e ells habitaven en lurs tabernacles sobre la partida de
1Par 5,11
11 E los fills de Gad contre ells en la terra de Besan entrò a la Saltà 12 e
1Par 5,12
e era lo segon Geenay, e Safar, en Besan. 13 E lurs germans de casa de lur
1Par 5,16
casa de lurs pares, 16 e habitaren en Galaad e en Besan e en ses vilas e·n
1Par 5,16
pares, 16 e habitaren en Galaad e en Besan e en ses vilas e·n tots los
1Par 5,16
e habitaren en Galaad e en Besan e en ses vilas e·n tots los deports de
1Par 5,17
lurs axides. 17 Tots s’epartaren en temps de Joadan, rey de Judà, e en
1Par 5,17
en temps de Joadan, rey de Judà, e en temps de Geroboam, rey d’Irrael, 18 ço
1Par 5,20
éran ab ells, car a Déu cridaven en la batalla e Déu oyí a ells, car se
1Par 5,20
e Déu oyí a ells, car se confiaven en ell. 21 E cativaren lur bestiar e lurs
1Par 5,22
22 menys de aquells qui éran morts en la batalla, [*] e habitaren aquí entrò
1Par 5,23 23 E lo mig trip de Manassès habità en la terra de Besan entrò a Baaltimon e
1Par 5,26
trip de Manassès, e manaren-los en Elà e en Tabor e en Arà e en Arat
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1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 5,26
1Par 6,10
1Par 6,10
1Par 6,15
1Par 6,15
1Par 6,32
1Par 6,32
1Par 6,32
1Par 6,49
1Par 6,49
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 7,23
1Par 7,23
1Par 7,28
1Par 7,29
1Par 8,28
1Par 8,32
1Par 8,40
1Par 9,1
1Par 9,1
1Par 9,2
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 10,7
1Par 10,7
1Par 10,8
1Par 10,9
1Par 10,10
1Par 10,10
1Par 10,12
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Manassès, e manaren-los en Elà e
e manaren-los en Elà e en Tabor e
-los en Elà e en Tabor e en Arà e
Azarias, aquell que sacrifichà
sacrifichà en lo temple de Salamó
engendrà Raozadoc. 15 Aquest anà
Senyor cativà Judà e Jerusalem
la archa de Déu; 32 e serviren
bestí la casa de nostro Senyor
stiguéran axí com éran acostumats
sobre l’altar de l’holocaust e
holocaust e en l’altar del perfum
per albergar los fills de Aron
térmens, fou Acaat e caygué-los
-los en sort 55 Hebron, qui és
Aron donaren ciutat de recolliment
ciutat de recolliment en Hebron, e
de aquells hagueren X ciutats
e lurs deports. 64 [*] 65 E donaren
los ciutats de reculliment: Siquèn,
altre mig trip de Manassès, Gelon,
trip de Naptalim hagueren Cades,
E del trip de Gad hagueren Ramoch,
de Tolà, e éran vessalls de host
fill, e mès-li nom Beriahà, car
-li nom Beriahà, car en mal era
haretats e lurs pocessions foren
[*] e Magoddó e ses viletas, [*] e
caps de lurs pares [*] e habitaren
engendrà Samaà, e aquests habitaren
tirant bé d’arcs e multiplicaren
entre si aperentat axí com és scrit
Yrrael e de Judà, e foren cativats
los habitadors primers e éran
pare foren DCC L vessalls de host e
lo cap. 18 Entrò are stave
e Samuel lo profeta los stablían
tremuntana. 25 E lurs germans éran
venir a cap de VII dies de un temps
Aquests éran caps [*] e habitaven
[*] e habitaven en Jerusalem, 35 e
per los felisteus e caygueren morts
Saül la sua spasa e posà lo pom
tots los hòmens de Ysrael que éran
vingueren los felisteus e habitaren
los morts, [*] qui foren cayguts
Saül e tramatéran-lo ab ses armas
10 E matéran las armas de Saül
casa de lur déu, e lo cap posaren
Saül e los cossos de sos fills [*]
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en Tabor e en Arà e en Arat Gosam, e foren
en Arà e en Arat Gosam, e foren catius
en Arat Gosam, e foren catius entrò al die
en lo temple de Salamó en Jerusalem. 11 E
en Jerusalem. 11 E Azarias engendrà
en cativatge com nostro Senyor cativà Judà
en mà de Nabugadonesor. 16 E axí foren los
en la tenda del tabernacle del testament
en Jerusalem, e adonchs stiguéran axí com
en lur ofici. 33 E aquests e aquells qui
en l’altar del perfum en tota obre del
en tota obre del sant dels sants del
en los lurs térmens, fou Acaat e cayguéen sort 55 Hebron, qui és en la intrade de
en la intrade de Judà, e lurs deports; 56
en Hebron, e en Elupnà e sos cortils, e
en Elupnà e sos cortils, e Jathir e Scomea
en sort [*] del trip de Manassès; 62 [*]
en sort del trip de Judà e dels fills de
en lo munt de Efraÿm ab sos deports [*],
en Abaasan, e Sterot e lurs axides. 72 E
en Galileya e Amon e Cariacharim e lurs
en Galaad, e Manahim e lurs axides 81 [*].
en lo temps de David, e éran XXII M DC. 3
en mal era en son alberch, 24 e sa filla
en son alberch, 24 e sa filla hach nom
en Betel e sas viletas, e·ntorn devés
en aquests habitaren los fills de Josep,
en Jerusalem. 29 E a Gabaon [*] e la
en Jerusalem de prop lurs germans ensemps.
en infants e haguéran néts e foren C L.
en lo libre dels reys de Yrrael e de Judà,
en Babilònia per lur colpa. 2 Ells
en lur haretat e lurs ciutats e lurs
en servey de la obra de la casa de Déu. 14
en lo portal del rey devés orient. E
en lur leyaltat, 23 e [*] lurs infants
en los corrals per venir a cap de VII dies
en altre per star ab aquests, 26 car ab
en Jerusalem, 35 e en Gabaon. E lo pare de
en Gabaon. E lo pare de Gabeon era apellat
en lo munt de Gelboe. 2 E encalsaren los
en terra e la punta als pits, e lexà’s
en lo pla que mort era Saül e sos fills e
en ellas. 8 E, com vench l’endemà que la
en lo munt de Gelboe. 9 E [*] tolguéran lo
en lur terra e sercharen-na tota la lur
en la casa de lur déu, e lo cap posaren en
en la casa de Dagon. 11 E oyiren los
en Jabés, [*] e dejunaren VII jorns. 13 E
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1Par 11,1
-se tot lo poble d’Irrael
1Par 11,3
vinguéran tots los vells d’Irrael
1Par 11,4 Samuel. 4 E anà David ab tot Yrrael
1Par 11,7
fet cap e senyor. 7 E habità David
1Par 11,9 de David. 9 E, on més anave, crexia
1Par 11,10
ab David, qui se sfortsaven ab ell
1Par 11,13
se ajustaren aquí a batalla
1Par 11,15
15 E devallaren III dels XXX
1Par 11,15
la host dels felisteus era atendade
1Par 11,16
lo pla de Rafaÿm, 16 e David fugí
1Par 11,16
dels felisteus se cuytà e vench
1Par 11,19
car jo beuria la lur ànima, car
1Par 11,20
sobre CCC que·n matà, e ell era
1Par 11,23
de gran masura de V colzes d’alt,
1Par 11,23
alt, en la mà del qual era la lansa
1Par 12,1
XII 1 Aquests vinguéran a David
1Par 12,2
geritans, 2 traent sagetes ab arch
1Par 12,15
de mil. 15 Tots passaren Jordà
1Par 12,19 dient: –Ab los nostros caps vendrà
1Par 12,23 guarnits [*] qui venguéran a David
1Par 12,31 cascú per son nom que venguéssan
1Par 12,38
e ab cor complit, e vengueren
1Par 12,38 qui éran romasos de Yrrael havían
1Par 12,40
figues e vi e oli e bous e moltons
1Par 12,40
en gran moltitut, car alegria era
1Par 13,2
e tots los levitans, qui són
1Par 13,3 Déu a nós, car no la havem raquesta
1Par 13,6
de Baleat a Cariacharim, qui és
1Par 13,6
per levar aquí l’archa de Déu [*]
1Par 13,11
aquell loch «Fares Assahà» entrò
1Par 13,12
«Com recolliré jo l’archa de Déu
1Par 13,13
13 E per ço no la recullí ab si
1Par 13,13
en la sua ciutat, e féu-la posar
1Par 14,2
sobre Yrrael, car molt era levat
1Par 14,3
Irrael. 3 E pres David més mullers
1Par 14,9
vingueren e atendaren-se
1Par 14,10
los felisteus, liurar-los-has
1Par 14,10
Senyor: –Puge-hy, que jo els daré
1Par 14,11
els daré en tes mans. 11 E pujaren
1Par 14,11 ha nostro Senyor los meus enamichs
1Par 14,11
d’aygüe. E per ço mès nom
1Par 14,13
felisteus se ajustaren altre vegada
1Par 15,1 David féu casa a nostro Senyor Déu
1Par 15,2
dix David que nengú no s’acostàs
1Par 15,3
David tota la univercitat d’Irrael
1Par 15,3
per fer pujar l’archa de Déu
1Par 15,13
jo he aperellat lo loch, 13 car Déu
1Par 15,15 Moysès, segons lo manament de Déu,
1Par 15,21 Joel e Azaries cantaven ab òrguens
1Par 15,29
saltant e rient, e menyspresà-lo
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en Hebron, dient a David: –Vet que nós som
en Hebron al rey. E féran covinensa ab
en Jerusalem, ço és, Gebús, car aquí
en la devesa, per ço fou apellada «ciutat
en valor, e nostro Senyor Déu [*] era ab
en son regne ab tot Yrrael [*]. 11 [*]
en lo camp qui era ple d’ordi, e lo poble
en lo camp [*] de Adulam, e la host dels
en lo pla de Rafaÿm, 16 e David fugí en la
en la davesa, e la host dels felisteus se
en Betlem. 17 [*] 18 E aquests III
en perill de lur ànima la han portada. E
en compte dels III pus forts, 21 e aquells
en la mà del qual era la lansa en forma de
en forma de plagador de taler de taxidor.
en Sizalech, dementre que era detengut [*]
en la mà dreta, e ab la mà squerra las
en lo primer mes e era ple de totas 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 sobre tot
en cor de fer regnar David. 39 E stiguéran
en gran moltitut, car alegria era en
en Yrrael. 13,Tit Capítol XIII 1 E
en las ciutats ab lurs deports. E, com
en lo temps de Saül. 4 E dix tota la
en Judea, per levar aquí l’archa de Déu
en lo nom de nostro Senyor [*]. 7 E
en aquest die present. 12 E David temé Déu
en casa mia?» 13 E per ço no la recullí ab
en la sua ciutat, e féu-la posar en la
en la casa de Obetedom [*] 14 [*] per III
en alt son regne sobre lo poble d’Irrael.
en Jerusalem, e engendrà fillas e fills, 4
en lo pla de Rafaÿm. 10 E David demanà
en las mias mans? E dix-li nostro
en tes mans. 11 E pujaren en Bilfarazim, e
en Bilfarazim, e anà-hy David [*]. E dix
en la mia mà axí com a desportellament d’
en aquell loch Balfarazim. 12 E los
en la vall. 14 E David demanà concell a
en la sua ciutat, e bestí loch a l’archa
en l’archa de Déu, sinó los levitans, car
en Jerusalem per fer pujar l’archa de Déu
en lo loch que ell havia aperellat. 4 E
en la primaria no·m donà entendre envés
en lurs spatles ab perxes. 16 E dix David
en la octava per sobrepujar. 22 E
en son cor. 16,Tit Capítol XVI 1 E
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1Par 16,10
se los pobles, lo cor dels obtants
1Par 16,15 ceus juýs. 15 Remembreu’s tostemps
1Par 16,15
en lo setgle [*] i ço que ha manat
1Par 16,17
segrament [*]. 17 E féu-lo star
1Par 16,17
[*]. 17 E féu-lo star en Jacob
1Par 16,17
féu-lo star en Jacob en costuma,
1Par 16,17 star en Jacob en costuma, en Yrrael
1Par 16,20
palegrins, 20 anant de una gent
1Par 16,23
tota la terra, recomptau de die
1Par 16,29 e veniu als ceus palaus, adorau Déu
1Par 16,35
de la tua santedat e per loar a tu
1Par 16,37
germans per servir aquella de die
1Par 16,39
devant lo tabernacle de Déu
1Par 16,40
contínuament [*], axí com és scrit
1Par 16,43
anà-ce’n tot lo poble, cascú
1Par 17,1
XVII 1 Dementre que David stave
1Par 17,1
a Natan profeta: –Vet que jo sech
1Par 17,2
Natan a David: –Fes tot ço que és
1Par 17,3
car nostro Senyor és ab tu. 3 E
1Par 17,4
nostro Senyor: Tu no bastiràs casa
1Par 17,5
què jo habit, 5 car no he habitat
1Par 17,5
al die de vuy; çó stat de tenda
1Par 17,5
de vuy; çó stat de tenda en tenda e
1Par 17,9
E resinglar-l’he e posar-l’he
1Par 17,9
no diran per enganar-lo axí com
1Par 17,13
ssobre ells, axí com la he levada
1Par 17,14
abans que tu. 14 E fer-l’he star
1Par 17,17 venir? 17 E encara açò és stat poch
1Par 17,21 poble de Yrrael? No ha nenguna gent
1Par 17,21
al teu poble, e metre lo teu nom
1Par 17,21
e metre lo teu nom en noblesas e
1Par 17,24
David, ton servent, sia endressada
1Par 18,3
a Amat, quant anave per metre’s
1Par 18,6
E salvà nostro Senyor a David
1Par 18,12
E Isay, fill de Seruià, ferí Edom
1Par 18,13 Sal, e abaté XVIII M hòmens. 13 [*]
1Par 18,13 E salvà nostro Senyor Déu a David
1Par 19,2
ab Naum, fill de Naàs, car son pare
1Par 19,2 e vengueren los missatgers de David
1Par 19,5
los hòmens, e dix: –Stau
1Par 19,9
reys soldejats éran per lur cabal
1Par 20,1
de assò, com l’any fou passat,
1Par 20,1 Amon. E asetjà Rabà, e David stave
1Par 20,3
3 E menà-sse’n lo poble que era
1Par 20,3
que era en ella, e posà a Maguerà,
1Par 20,3
E puxs tornà-ce’n David [*]
1Par 20,4
4 E aytentost hach batalla
1Par 20,6
taler. 6 E aprés hach més batalla
1Par 20,6
de ultre masura qui havia VI dits
1Par 20,6
qui havia VI dits en cascuna mà e
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en nostro Senyor. 11 Requeriu nostro
en lo setgle [*] i ço que ha manat en M
en M generacions, 16 que ordonà a Abraam,
en Jacob en costuma, en Yrrael en
en costuma, en Yrrael en testament de
en Yrrael en testament de tostemps, 18
en testament de tostemps, 18 dient: “A tu
en altre [*]. 21 E Déu a negun altre poble
en die la sua salvació. 24 Anunciau a las
en lo palau de la sua santedat. 30 Sia
en la tua laor. 36 Beneyiu nostro Senyor
en die, segons son ésser. 38 E Obetedom
en l’altar que era de Gabeon, 40 per
en la lig de Déu, la qual manà a Yrrael.
en sa casa, e David retornà per beneyr son
en son alberch, dix a Natan profeta: –Vet
en casa cuberta de cedres e l’archa de
en ton cor, car nostro Senyor és ab tu. 3
en aquella nit fou la paraula de Déu a
en què jo habit, 5 car no he habitat en
en casa del die ensà que jo fiu pujar
en tenda e en tabernacle. 6 Aytant com he
en tabernacle. 6 Aytant com he anat ab
en si matex, e no s’estremerà res més, ne
en los primers dies, 10 [*] que comaní
en aquell qui és stat abans que tu. 14 E
en mon alberch e mon regne per tostemps. E
en lo teu sguardament: has parlat sobre la
en la terra que Déu hi sia anat per
en noblesas e en tamor, e gitar gent
en tamor, e gitar gent devant lo teu poble
en lo teu sguardament. 25 Car tu, Déu meu,
en lo flum Jordà e lo flum de Eufrates. 4
en tot loch on anave. 7 E pres las vergas
en la vall de la Sal, e abaté XVIII M
en Edom e fou Edom subjugat a David. E
en tot loch on anà. 14 E regnà sobre tot
en son temps me féu gran gràcia. E tremès
en la terra dels fills d’Amon, a Anum per
en Gerichó fins que la barba vos sia
en un camp. 10 E viu Joab que la batalla
en lo temps que los reys ixen a host, Joab
en Jerusalem, e Joab ferí Rabà e
en ella, e posà a Maguerà, en la pedrera
en la pedrera del ferro, e·n Magerot. E
en Jerusalem. 4 E aytentost hach batalla
en Gatza ab los felisteus e ferí Sabatay
en Get, e aquí havia un hom de ultre
en cascuna mà e en cascun peu, que éran
en cascun peu, que éran XXIIII dits.
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1Par 20,6
1Par 20,7
1Par 20,7
1Par 21,3
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 21,17
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 22,5
1Par 22,9
1Par 22,12
1Par 22,14
1Par 22,15
1Par 22,18
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 23,3
1Par 23,14
1Par 23,25
1Par 23,28
1Par 23,31
1Par 23,31
1Par 24,2
1Par 24,3
1Par 24,19
1Par 24,19
1Par 24,31
1Par 25,6
1Par 25,6
1Par 26,12
1Par 26,13
1Par 26,13
1Par 26,13
1Par 26,28
1Par 26,31
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éran XXIIII dits. Aquest fou nat
foren nats [*] de Get, e cayguéran
e cayguéran en la mà de David e
açò? Ni per què serà gran colpa
la peraule del rey. 7 E fou açò mal
per l’àngel percucient de Déu
Ara, donchs, digues què respondré
a Gaddi: –[*] Molt més am jo caure
las suas misericòrdies, que caure
donà nostro Senyor morteldat
M hòmens. 15 E tramès Déu l’àngel
E l’àngel de nostro Senyor stech
la terra e lo cel, son cultell tret
mi e la casa de mon pare, e no
a David que dres altar a Déu
a l’àngel: –Torna ton cultell
que nostro Senyor li havia respòs
nostro Senyor, que Moysès havia fet
lo desert, e [*] lo holocaust era
lo holocaust era en aquell temps
és fedrí [*] e no sap entendre
entendre en bestir la casa de Déu
en bestir la casa de Déu en nom i
de Déu en nom i en l’ordre de Déu
Salamó. Pau e repòs donaré a Yrrael
12 E don-te Déu seny e discreció
·t temes ni hages pahor. 14 Vet que
fusta e pichapedrés e hòmens savis
enamichs tot entorn, e donerà
e la vaxella del santuari de Déu
de Déu en la casa qui serà bestida
E foren [*] los levites de XXX anys
Déu, e sos fills foren aperellats
Senyor Déu al ceu poble e poserà’l
lo mundament de tota la segrestia
a loar e beneyr lo nom de Déu, 31
los holocausts, dels dissaptes,
de infants; adonchs foren ordonats
fills de Aytamar; lur nombre fou
és lo nombre de lur ofici per venir
la casa de Déu, axí com era costuma
e dels levitans, lo cap petró
Assap e Getidum e Aman, a cantar
ab sembes e ab tabals e ab òrguens
de prop lurs germans per servir
casa de Déu. 13 E gitaren sorts axí
E gitaren sorts axí en lo poch com
per casas de lurs pares a scrivir
tot ço qui era santificat era
peyroals; e foren demanats
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en Rafà. 7 [*] e aucís-lo Jonatan, fill
en la mà de David e en la de sos servents.
en la de sos servents. 21,Tit Capítol XXI
en Yrrael? 4 E la peraula del rey era fort
en l’esguardament de nostro Senyor, e
en lo terma de Yrrael. Ara, donchs, digues
en aquell qui·m tremet.” 13 E dix David a
en las mans de Déu, car moltas són las
en las mans dels hòmens. 14 E, adonchs,
en Yrrael e cayguéran de Yrrael LXX M
en Jerusalem, e destroý aquell, e quant lo
en la era de Enau gebuzeu. 16 E alsà David
en sa mà, tinent devés Jerusalem. E caygué
en aquest poble per morteldat. 18 E l’
en la era de Evau gebuzeu. 19 E pujà David
en ton foure. 28 E com viu David que
en la era de Evau gebuzeu, secrificà aquí,
en lo desert, e [*] lo holocaust era en
en aquell temps en Banià. 30 No pogué
en Banià. 30 No pogué David anar devant
en bestir la casa de Déu en nom i en l’
en nom i en l’ordre de Déu en totas les
en l’ordre de Déu en totas les terres,
en totas les terres, per la qual cose jo
en tots sos dies. 10 Ell bestirà casa al
en regir sobre Yrrael e que guarts la lig
en ma pobretat he aperellat a nostro
en obrar, 16 d’or e d’argent e d’aram e
en vostra mà los habitadors de la terra
en la casa qui serà bestida en lo nom de
en lo nom de Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E
en amunt [*] per nombre XXXVII M. 4 E
en lo trip de Leví. 15 E los fills de
en Jerusalem per tostemps. 26 E no tolrà
en la obra de la casa de Déu; 29 e del pa
en tots los holocausts, dels dissaptes, en
en los caps dels mesos e de las
en sacerdots Aletzar e Aytamar. 3 E
en lo servey. 4 Mas foren trobats dels
en la casa de Déu, axí com era costuma en
en poder de Aron, lur pare, axí com havia
en contre son germà, lo manor. 25,Tit
en la casa de Déu ab sembes e ab tabals e
en lo servey de la casa de Déu dessobre la
en la casa de Déu. 13 E gitaren sorts axí
en lo poch com en lo gran per casas de
en lo gran per casas de lurs pares a
en cade portal. 14 Caech la primera sort a
en la mà de Solomit e de sos germans. 29 E
en l’any XXXX del regne de David e foren
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1Par 26,32
e la mitat del trip de Manassès,
1Par 27,1
e dels [*] qui servían lo rey
1Par 27,1
los quals intraven e axían de mes
1Par 27,1
intraven e axían de mes en mes
1Par 27,2
primer era de Beà, fill de Sabdiel;
1Par 27,5
fill de Joadà, lo [*] prevera, e
1Par 27,8
era príncep Sebitit lo geferà, e
1Par 27,9
Hirà, fill de Siquís, lo recorrà, e
1Par 27,10
éran XXIIII M hòmens. 10 E
1Par 27,10
palonite, dels fills de Efraÿm, e
1Par 27,11
havia XXIIII M hòmens. 11 E
1Par 27,12 Sara, e éran XXIIII M hòmens. 12 E
1Par 27,12
amonita, del trip de Benjamín, e
1Par 27,13
éran XXIIII M hòmens. 13 E
1Par 27,14
e [*] éran XXIIII M hòmens. 14 E
1Par 27,15
e [*] éran XXIIII M hòmens. 15 E
1Par 27,15
de Natorfat, fill de Natiel, e
1Par 27,21
21 e del trip de Efraÿm qui era
1Par 27,23 lo trip de Leví de hom de XX anys
1Par 27,24
car entretant fou la ira de Déu
1Par 27,25
Adiel, e sobre los tresors de fora,
1Par 27,25
tresors de fora, en las ciutats,
1Par 27,25
en las ciutats, en las vilas e
1Par 27,28
oliveras e los ulastres que éran
1Par 28,2
2 E com los hach ajustats, levà’s
1Par 28,2
e mon poble, jo havia proposat
1Par 28,3
Déu ha’m dit: “Tu no bestiràs casa
1Par 28,8
juýs axí com fa vuy.” 8 »E ara,
1Par 28,9
nostro Senyor e tota consciència
1Par 28,10
ha alegit que tu li bastescas casa
1Par 28,12
12 E la forma de tot ço qui era
1Par 28,21
lo ofici de la casa de Déu. E [*]
1Par 29,3
3 E encara he volgut més donar
1Par 29,11
[*] e la honor. Car tot ço qui és
1Par 29,11
Car tot ço qui és en lo cel e
1Par 29,12
12 E la riquesa e la honor és
1Par 29,15
axí com tots nostros pares; e
1Par 29,16
lur cor de bestir aquesta casa
1Par 29,23
per capellà. 23 E segué Salamó
1Par 29,23
citi de nostro Senyor per ésser rey
1Par 29,25 [*] a lo rey Salamó. 25 E Déu levà
1Par 29,25
honor del regne que [*] hach [*]
1Par 29,27 sobre tot Yrrael 27 [*] XXXX anys:
1Par 29,27
anys: en Hebron ne regnà VII, e
1Par 29,28 e en Jerusalem, XXXIII. 28 E morí
1Par 29,28 e de honor. E regnà Salamó son fill
1Par 29,29
e las derreras, són scrites
1Par Prol,66
donà testimoni qui és scrit. [*]
1Par 5,10
cresqué en la terra de Galaad. 10
1Par 7,29
ponent Èsser e sas viletas [*]. 29
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en totas coses de nostro Senyor Déu e·n
en diversos oficis, los quals intraven e
en mes en tots los mesos de l’any, e
en tots los mesos de l’any, e cascuna
en la sua part havia XXIIII M hòmens. 3 E
en sa companya éran XXIIII M hòmens. 6
en sa companya havia XXIIII M hòmens. 9 E
en sa companya éran XXIIII M hòmens. 10 E
en la companya del setèn mes fou príncep
en sa companya havia XXIIII M hòmens. 11 E
en la companya del vuytèn mes era príncep
en la companya del novèn mes fou príncep
en sa companya éran XXIIII M hòmens. 13 E
en la companya del deèn mes fou príncep
en la companya del XI èn mes fou príncep
en la companya del XII èn mes fou príncep
en sa companya éran XXIIII M hòmens. 16 E
en Galaad, Ydó, fill de Zacaries; e del
en amunt, car nostro Senyor dix: «Jo
en Yrrael e no pujà lo nombre de las
en las ciutats, en las vilas e en los
en las vilas e en los castells era
en los castells era Jomatan, fill de
en los Valls, era Balanià [*]; e sobre les
en peus e dix: –Oyiu, mos germans e mon
en mon cor de bestir casa de repòs a l’
en mon nom, car hom de batalla ést e sanch
en presència de tot Yrrael e de tota la
en totas cogitacions entén. E si·l
en son santuari, sfortsa’t e fes-ho. 11
en sperit ab ell del palau de la casa de
en tota la obra molt hom cert e savi per
en la casa de mon Déu, car encare he
en lo cel e en la terra, Senyor Déu, teu
en la terra, Senyor Déu, teu és, e teu és
en lo teu sguardement, e tu, Senyor,
en forma de ombra són nostros dies sobre
en lo nom de la tua santadat, de ta mà, e
en lo citi de nostro Senyor per ésser rey
en loch de David, son pare, ab molta
en alt Salamó a ulls de tot Yrrael e donà
en Yrrael. 26 E David, fill de Jassè,
en Hebron ne regnà VII, e en Jerusalem,
en Jerusalem, XXXIII. 28 E morí en bona
en bona vellesa e sadoll de dies e de
en loch d’ell. 29 E las peraules del rey
en las Peraules de Samuel vaedor, sobre
En aquell loch on diu que los LXX
En lo temps de Saül feren batallas ab los
En la partida dels fills de Menassè foren
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1Par 9,3
levitans [*] tots los cativaren. 3
1Par 5,3
Rubèn, primer nat de Yrrael, foren
1Par 4,19
de la muller de Odià, germana de
1Par Prol,82
e no deuria ésser tengut per lur
1Par 12,17
per trayr-lo e liurar-lo a sos
1Par 14,11
ha nostro Senyor los meus
1Par 21,12 o III mesos que·t perseguéscan tos
1Par 22,9
repòs e reposar-l’he de tots sos
1Par 22,18
reposau-vos de tots vostros
1Par 1,54
e Temman e Mibzar 54 e Mardiel e
1Par 21,15 de nostro Senyor stech en la era de
1Par 29,14 que hajam tenguda fortsa de vodar
1Par 29,4
e VII M quintars d’argent smarat a
1Par 10,2
morts en lo munt de Gelboe. 2 E
1Par 8,5 e Norman e Coha 5 e Gerà e Fuzen e
1Par 7,14
infantà la sua concupina, la grega;
1Par 11,2
tos ossos e ta carn matexa, 2 [*] e
1Par 12,29
de Saül, foren III M hòmens, i
1Par 12,40
los ho havían aperellat. 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 Adoràzer, [*]. E
1Par 19,6
Aran e Neraymà e Doran e Macà, e
1Par 28,21
per fer totas aquestas obres, e
1Par 29,3
[*], e moltas pedres de marbre. 3 E
1Par 12,38
fer regnar David sobre tot Yrrael.
1Par 14,13 David manà que hom los cremàs. 13
1Par 29,3
donar en la casa de mon Déu, car
1Par 29,2
de fusta e pedres de carbonclo e de
1Par 9,29
la cèmola e lo vi e l’oli e l’
1Par 29,20 nostro 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 10,8
en ellas. 8 E, com vench l’
1Par 20,1
en Jerusalem, e Joab ferí Rabà e
1Par 29,18
de ton poble; donchs tu, Senyor,
1Par 17,14
per tostemps. E la sua cadira serà
1Par 17,24
la casa de David, ton servent, sia
1Par 17,11
aprés tu, qui serà de tos fills, e
1Par 22,10
me serà fill e jo li seré pare, e
1Par 28,7
per fill e jo li saré pare. 7 E jo
1Par 14,2
David que nostro Senyor lo havia
1Par 29,16 Déu, tota aquesta moltitut que han
1Par 29,19
ho tot e de bastir lo palau que he
1Par 17,9
res més, ne [*] falcia no diran per
1Par 1,10 Romà foren Sàbaa e Dedan. 10 E Cus
1Par 1,18 e Hul e Gèter e Màsseig. 18 E Arzat
1Par 1,18
18 E Arzat engendrà Cella, e Cella
1Par 1,20 son germà fou Gechan. 20 E Gechan
1Par 1,27
e Salech e Nacor e Tare, 27 e Tare
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En Jerusalem habitaren los fills de Judà e
Enach e Falum e Cerom e Carmí. 4 E los
Ènam, pare de Cellà gerenita, fou Stemeó,
enamich com jo ho sprove en covent dels
enamichs, sens tort que ell no·ls tenia:
enamichs en la mia mà axí com a
enamichs a glay o III dies lo glay de
enamichs entorn d’ell, e haurà nom
enamichs tot entorn, e donerà en vostra mà
Enan. Aquests XI foren majorals de Edom.
Enau gebuzeu. 16 E alsà David sos ulls e
enaxí? Car de tu és tot e de la tua mà te
enblanquir las parets de las casas de
encalsaren los felisteus Saül e sos fills.
Encan. 6 Aquests són los fills de Ehud qui
encara li infantà Mahir, pare de Galaad.
encara mentre Saül era viu [*], tu eras
encara foren més, sinó que guardaven la
encara aquells qui éran prop, axí com
encara que·t denunciu que casa bastirà
encara açò és stat poch en lo teu
encara li tremès vaxella d’or e d’argent
encara que soldejassen de Sabbaà carretas
encara has los prínceps, e tot lo poble
encara he volgut més donar en la casa de
Encara tots aquells qui éran romasos de
Encara los felisteus se ajustaren altre
encare he tresor d’or e d’argent que
encastament: e sefirs e marachdes [*], e
encens e las spícies e piments. 30 E sobre
enclinaren-se [*] a nostro Senyor e al
encontre. 9 E los felisteus vingueren e
encruscà’s la batalla sobre Saül, e
endemà que la batalla fou finida,
enderrochà-la. 2 E David pres la corona
endressa lur cor [*]. 19 [*] entrega de
endressada perdurablament.’ ” 15 Totas
endressada en lo teu sguardament. 25 Car
endressaré lur regne. 12 [*] entrò
endressaré lo ceu regne sobre Yrrael per
endressaré lo ceu regne empertotstemps, si
endressat a ésser rey sobre Yrrael, car
endressat lur cor de bestir aquesta casa
endressat. 20 E adonchs dix David a tota
enganar-lo axí com en los primers dies,
engendrà Nimereob, e aquest comensà de
engendrà Cella, e Cella engendrà Éber. 19
engendrà Éber. 19 E foren nats a Éber II
engendrà Elmadat e Sàlef e Sarmanè e Sare
engendrà [*] Abraam. 28 E los fills de

168

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 1,32
fills de Ysmael. 32 E los fills que
1Par 1,34 concopina de Abraam. 34 E Abraam
1Par 2,10
foren Rama e Calubay. 10 E Rama
1Par 2,10
engendrà Aminadab, e Aminadab
1Par 2,11 engendrà Naasson [*]. 11 E Naasson
1Par 2,12
Salmon, e [*] Bohors. 12 E Bohors
1Par 2,12 12 E Bohors engendrà Obet, e Obet
1Par 2,13 e Obet engendrà Gessè. 13 E Gessè
1Par 2,18
ysmaelita. 18 Camel, fill de Srom,
1Par 2,20
-li Hur. 20 E [*] Hurí, e Hurí
1Par 2,21
per muller. E ell era de LX anys, e
1Par 2,22 anys, e engendrà Sagub. 22 E Sagub
1Par 2,36
e infantà Aray Estey. 36 E Estey
1Par 2,36 36 E Estey engendrà Natan, e Natan
1Par 2,37
e Natan engendrà Sabet, 37 e Sabet
1Par 2,39 [*], 38 [*] Austayan, 39 e Austayan
1Par 2,39 39 e Austayan engendrà Ales, e Ales
1Par 2,40
e Ales engendrà Alazà, 40 e Alazà
1Par 2,41
engendrà [*] Celum, 41 e Celum
1Par 2,41 Celum engendrà Jachanià, e Jachanià
1Par 2,44
e Ràquim e Sàman. 44 E Sàman
1Par 2,44
pare de Geracham. E Geracham
1Par 2,46
Aram e Massan e Gagats. E Aram
1Par 2,49
a ell Zàbet e Tiranó, 49 lo qual
1Par 4,2
Carmí e Hur e Sobal. 2 E [*] Sobal
1Par 4,2
2 E [*] Sobal engendrà Jóat, e Jóat
1Par 4,8
foren Sàlet e Súar e Tenan. 8 E Cos
1Par 4,11
11 E Calup, germà de Ssuà, qui li
1Par 4,12
qui fou pare de Scon. 12 E Scon
1Par 4,14 Arab, e Sinos, e Nonay. 14 E Nonay
1Par 6,4
Aletzar e Aytamar. 4 E Aletzar [*]
1Par 6,5
[*] engendrà Bisua, 5 e Bisua
1Par 6,5
5 e Bisua engendrà Buquí, e Buquí
1Par 6,6
e Buquí engendrà Husí. 6 E Husí
1Par 6,6
E Husí engendrà Saraÿas, e Saraÿas
1Par 6,8
[*] 7 [*] Atibut, 8 e Atibut
1Par 6,8
e Atibut engendrà Sadoch, e Sadoch
1Par 6,9
engendrà Achimàs, 9 e Achimàs
1Par 6,9 Achimàs engendrà Azaries, e Azaries
1Par 6,10
engendrà Joanan, 10 e Joanan
1Par 6,11
Salamó en Jerusalem. 11 E Azarias
1Par 6,11 Azarias engendrà Amaties, e Maties
1Par 6,12
engendrà Asibuch, 12 e Asibuch
1Par 6,12
engendrà Assadoch, e Assadoch
1Par 6,13Assadoch engendrà Celum, 13 e Celum
1Par 6,13
e Celum engendrà Elxies, e Elxies
1Par 6,14
[*] 14 [*] Saraÿas, e Saraÿas
1Par 7,18
18 E lur germana, la Malquetana,
1Par 7,32
fou senyor de Birsayt. 32 E Èber
1Par 8,1
8,Tit Capítol VIII 1 E Benjamín

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

engendrà Caturà, concopina de Abraam, fou
engendrà Ysach. E los fills de Ysach foren
engendrà Aminadab, e Aminadab engendrà
engendrà Naasson [*]. 11 E Naasson
engendrà Salmon, e [*] Bohors. 12 E Bohors
engendrà Obet, e Obet engendrà Gessè. 13 E
engendrà Gessè. 13 E Gessè engendrà son
engendrà son primer nat Eliab, lo segon
engendrà d’Asubà, sa muller, Gericó.
engendrà Bessales. 21 E despuxs vench Srom
engendrà Sagub. 22 E Sagub engendrà Gehir,
engendrà Gehir, e aquest hach XXIII
engendrà Natan, e Natan engendrà Sabet, 37
engendrà Sabet, 37 e Sabet engendrà [*],
engendrà [*], 38 [*] Austayan, 39 e
engendrà Ales, e Ales engendrà Alazà, 40 e
engendrà Alazà, 40 e Alazà engendrà [*]
engendrà [*] Celum, 41 e Celum engendrà
engendrà Jachanià, e Jachanià engendrà
engendrà Elizamà. 42 E Calef, germà de
engendrà Jàchan, pare de Geracham. E
engendrà Semey, 45 e lo fill de Semey fou
engendrà Gecdan. 47 E los fills de Gecdan
engendrà Sàach, pare de Ysmaach, e
engendrà Jóat, e Jóat engendrà Umar e
engendrà Umar e Lóat; e açò són las
engendrà Anup e Assobebà e los linatges de
engendrà Mahir, qui fou pare de Scon. 12 E
engendrà Berassà e Faessà e Faynè, qui fou
engendrà Arfaà. E Sarayà fou pare de Joab,
engendrà Bisua, 5 e Bisua engendrà Buquí,
engendrà Buquí, e Buquí engendrà Husí. 6 E
engendrà Husí. 6 E Husí engendrà Saraÿas,
engendrà Saraÿas, e Saraÿas engendrà [*] 7
engendrà [*] 7 [*] Atibut, 8 e Atibut
engendrà Sadoch, e Sadoch engendrà
engendrà Achimàs, 9 e Achimàs engendrà
engendrà Azaries, e Azaries engendrà
engendrà Joanan, 10 e Joanan engendrà
engendrà Azarias, aquell que sacrifichà en
engendrà Amaties, e Maties engendrà
engendrà Asibuch, 12 e Asibuch engendrà
engendrà Assadoch, e Assadoch engendrà
engendrà Celum, 13 e Celum engendrà
engendrà Elxies, e Elxies engendrà [*] 14
engendrà [*] 14 [*] Saraÿas, e Saraÿas
engendrà Raozadoc. 15 Aquest anà en
engendrà Ysoda e Abiàzer e Amaalà. 19 E
engendrà Lafalet e Zómer e Atan e Suà, lur
engendrà Bael, son primer nat, e Sbael lo
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1Par 8,8
e Guera [*] a Manàat [*]. 8 [*]
1Par 8,11
e caps de lurs pares. 11 E Mansip
1Par 8,32 Aquió e Sàquer [*]. 32 E Macheloch
1Par 8,33
lurs germans 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
34 E Jonatan, Maribal, e Maribal
1Par 8,36
e Torahoas e Achès. 36 E Achès
1Par 8,36
e Simànet e Assumrí, e Assumrí
1Par 8,37
engendrà Massaà, 37 e Massaà
1Par 9,39
l’altre, Machabot. 38 [*] 39 [*] e
1Par 9,39
38 [*] 39 [*] e engendrà Sis, e Sis
1Par 9,40
e Aminadab e Sbaal. 40 E Jonatàs
1Par 9,42 Piton e Màech e Taheran [*]. 42 [*]
1Par 9,42
[*]. 42 [*] engendrà Jorà, e Jorà
1Par 9,42
Almet e Anmànet e Simbrà [*]
1Par 9,43
[*] engendrà Amassà, 43 e Amassà
1Par 9,43 e Amassà engendrà Banahà, e Banahà
1Par 9,43 e Banahà engendrà Rafayà, e Rafayà
1Par 14,3
David més mullers en Jerusalem, e
1Par 17,5
5 car no he habitat en casa del die
1Par 8,32
en Jerusalem de prop lurs germans
1Par 10,6
e III fills ceus e tota la casa
1Par 12,17
-li, ne si éran ab ell de un cor
1Par 19,16 de Adoròzer, e aquests se ajustaren
1Par 28,9
car tots los coratges
1Par 23,24 servey de la casa de Déu de XX anys
1Par 23,27 dels fills de Leví: home de XX anys
1Par 5,1
nat de Yrrael, mas per ço com
1Par Prol,94
(so és, si las orrellas no són
1Par 28,9
consciència en totas cogitacions
1Par 15,13
car Déu en la primaria no·m donà
1Par 22,5
fill Salamó és fedrí [*] e no sap
1Par Prol,88
lo vici dels scrivans, qui de l’
1Par Prol,59
havían coneguts los LXX
1Par Prol,51 molt lo libre Del noble linatge de
1Par Prol,3
e pura segons açò que ells havían
1Par Prol,84 covent dels frares. E açò que jo he
1Par Prol,1
Prol Si la splanació dels LXX
1Par Prol,18
Hacissiya actor lur [*] los LXX
1Par Prol,32 audàcia, en [*] treslació dels LXX
1Par Prol,37 algunes coses supèrflues dels LXX
1Par Prol,43
la qual cose no sabéran los LXX
1Par Prol,67 En aquell loch on diu que los LXX
1Par Prol,80 a vosaltres la splanació dels LXX
1Par Prol,72
coses per las paraules dels
1Par Prol,11
sían trobats e la treslació
1Par 4,40 en pau, car †en Carmelo† habitaven
1Par 9,20
de Aletzar, fou senyor sobre ells
1Par Prol,19
e Contestinoble entrò en
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engendrà al camp de Moab, quant ne
engendrà Abicub e Alafàel. 12 E los fills
engendrà Samaà, e aquests habitaren en
engendrà Sis, e Sis engendrà Saül, e Saül
engendrà Saül, e Saül engendrà Jonatan
engendrà Jonatan [*]. 34 E Jonatan,
engendrà Michà. 35 E los fills de Michà
engendrà [*] Alamèrer e Simànet e Assumrí,
engendrà Massaà, 37 e Massaà engendrà
engendrà Banbanà, e Rafà fon fill d’
engendrà Sis, e Sis engendrà Saül, e Saül,
engendrà Saül, e Saül, Jonatàs e Masquisua
engendrà Maribal; e Maribal, Michà, 41 e
engendrà Jorà, e Jorà engendrà Almet e
engendrà Almet e Anmànet e Simbrà [*]
engendrà Amassà, 43 e Amassà engendrà
engendrà Banahà, e Banahà engendrà Rafayà,
engendrà Rafayà, e Rafayà engendrà Alesà,
engendrà Alesà, e [*] Azael. 44 E Azael
engendrà fillas e fills, 4 los quals
ensà que jo fiu pujar Yrrael de terra de
ensemps. 33 E Gèter engendrà Sis, e Sis
ensemps foren morts. 7 E, com vaeren tots
ensemps, o si éran venguts per trayr-lo
ensemps. 17 E açò fou denunciat a David, e
enserca nostro Senyor e tota consciència
ensús. 25 Car David dix: –Reposerà nostro
ensús. 28 Lur stament era per mà dels
ensutzà lo lit de son pare, fou donada la
entanents). Prol,Expl Ací acaben los
entén. E si·l sercas, trobar-l’has; e
entendre envés ell, per ço com nós no·l
entendre en bestir la casa de Déu en nom i
enteniment ells senyen, clarament e
enterpetradors [*]? Nostro Senyor Déu
enterpetrar, mostrant aquellas coses de l’
enterpetrat, sertes tu, [*] doctor sant
enterpetrat Divré a-Iamín, ço és, a saber,
enterpetredors stava ferma e pura segons
enterpetredors, e Contestinoble entrò en
enterpetredors mescla la expozició de
enterpetredors [*]. Donchs si als altres
enterpetredors, e adonchs, per què no
enterpetredors no han e [*] la sgleya ho
enterpetredors, corregida e smanade, del
entichs e responch solament als
entiga e germana nostra sia corrompuda e
entigament. 41 E vingueren aquests qui són
entigament, e nostro Senyor era ab ell. 21
Entiotxa loen e tenen per bons los
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1Par 4,33
33 e totas las vilas qui són
1Par 4,33
entorn aquestas ciutats, qui són
1Par 9,27
de la casa de Déu, 27 e axien
1Par 10,9
e sercharen-na tota la lur terra
1Par 11,8
8 E bastí la ciudat de David tot
1Par 22,9
-l’he de tots sos enamichs
1Par 22,18
-vos de tots vostros enamichs tot
1Par 28,12
de totas las cubertas e cambres tot
1Par Prol,22 e las migenseras províncies qui són
1Par Prol,26
molt, e tot lo setgle combat
1Par 7,5
forts de guerra, e éran LXXXVII M
1Par 9,1
Capítol VIIII º 1 E tot Yrrael fou
1Par 11,21
aquells II dels quals fou senyor, e
1Par 21,16
ulls e viu l’àngel de Déu stant
1Par 28,4
e de la casa de Judà és mon pare, e
1Par 29,19
endressa lur cor [*]. 19 [*]
1Par 27,24 comensà a comptar e no splegà, car
1Par Prol,19
enterpetredors, e Contestinoble
1Par 4,39
39 E anaren a la intrade de Gadob
1Par 4,41
e los porxos qui foren trobats [*]
1Par 4,43 romasas de Emach, e habitaren aquí
1Par 5,8
de Joel, aquell habitave en Arroer
1Par 5,9
Balamon, 9 devés sol ixent habitave
1Par 5,11
contre ells en la terra de Besan
1Par 5,22
en la batalla, [*] e habitaren aquí
1Par 5,23
habità en la terra de Besan
1Par 5,26 Arà e en Arat Gosam, e foren catius
1Par 6,32
del tabernacle del testament [*]
1Par 11,25 E ell era dels XXX pus honrats, mas
1Par 12,16
dels fills de Banjamín e Judà
1Par 12,22
hòmens a David per ajudar-li
1Par 13,5
David tot Yrrael, de Sitoch [*]
1Par 13,9
[*] e ab trompes. 9 E vingueren
1Par 13,11 e apellà aquell loch «Fares Assahà»
1Par 14,16
felisteus e perseguí-la de Gabeon
1Par 16,3
3 e pertí a tot Yrrael, de l’hom
1Par 17,5
fiu pujar Yrrael de terra de Egipte
1Par 17,12
e endressaré lur regne. 12 [*]
1Par 19,4
los lo cap e la meitat de la barba
1Par 21,2
–[*] comptau Yrrael, de Berzabe
1Par 9,18
germans. E Solomero, lo cap. 18
1Par 2,7
foren [*]. 7 [*] Achor, aquell que
1Par 19,5
li venguéssan devant, car molt éran
1Par 19,6 veeren los fills de Amon que havían
1Par 15,13 en la primaria no·m donà entendre
1Par 21,21 Evau guardà, e viu David la sua faç
1Par 19,3
cuydes-te tu que David hich hage
1Par 13,2
e a vosaltres par bo, trematam e
1Par 2,30
E los fills de Nadab foren Sàled,
1Par 2,31
sens infans. 31 E los fills d’

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

entorn aquestas ciutats, qui són entorn a
entorn a Bàal, açò és, lur habitació, que
entorn de la casa de Déu, car sola a ells
entorn per fer novellas a lurs ýdolas e a
entorn ço qui era pla, e Joab mantench las
entorn d’ell, e haurà nom Salamó. Pau e
entorn, e donerà en vostra mà los
entorn dels tresors de la casa de nostro
entre aquests [*] palestins, qui són
entre si ab aquestas III veriatats. E
entre tots los perentats. 6 E los fills de
entre si aperentat axí com és scrit en lo
entre lo terç no poch venir. 22 E Benayà,
entre la terra e lo cel, son cultell tret
entre los fills de mon pare volch a mi fer
entrega de guardar tos manaments e tos
entretant fou la ira de Déu en Yrrael e no
entrò en Entiotxa loen e tenen per bons
entrò lo sol ixent de la vall per serchar
entrò al die de vuy, e habitaren aquí en
entrò al die de vuy. 5,Tit Capítol quint 1
entrò en [*] e Balamon, 9 devés sol ixent
entrò a la intrade del desert del flum de
entrò a la Saltà 12 e Ezà. E era lur cap
entrò a la 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 bestí la casa de nostro
entrò al terç no hy vench, e mès-lo
entrò al Mefar, a David. 17 E axí-los
entrò que fou ab ten gran host com host de
entrò a la intrade de Emach, per fer venir
entrò a Janiquedem, e Assahà alsà la mà
entrò en aquest die present. 12 E David
entrò a Gatza. 17 E axí la fama de David
entrò a la fembra, una pessa de pa a cascú
entrò al die de vuy; çó stat de tenda en
entrò empertostemps. 13 Jo los saré pare e
entrò al mantó [*], e tremès-los-ne. 5
entrò a Dan, e aportau-me lo nombre, car
Entrò are stave en lo portal del rey devés
envergonyí Yrrael com peccà en lo vot. 8 E
envergonyits los hòmens, e dix: –Stau en
envergonyits los missatgers de David.
envés ell, per ço com nós no·l requerim
envés terra. 22 E dix David a Evau: –Dóne
enviat [*] per aconortar-te de ton pare?
enviem a nostros germans qui són romasos
Epahim. E morí Sàled sens infans. 31 E los
Epahim foren Jasey, e lo fill de Jasey fou
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1Par 5,17
dessobre lurs axides. 17 Tots s’
1Par Prol,6 habràhichs, car ço que una vegade
1Par Prol,8
fe de la novella sgleya, justa cose
1Par Prol,46
que [*] la mia treslació, qui
1Par 1,46
de Moab; e lo nom de la sua ciutat
1Par 1,50
Edar; e lo nom de la sua ciutat
1Par 1,50
era Pahí, e lo nom de sa muller
1Par 2,21
e pres-la per muller. E ell
1Par 3,9 que hach de las concopines, e Tamar
1Par 4,40
pastura grassa e bona e la terra
1Par 5,2 fou anomenat primer nat. 2 Mas Judà
1Par 5,12
Besan entrò a la Saltà 12 e Ezà. E
1Par 5,12
12 e Ezà. E era lur cap Safan, e
1Par 7,23
e mès-li nom Beriahà, car en mal
1Par 7,30
e Ysuà e Hizín e Barià, e Sàrraa
1Par 8,30
30 e lo nom de son primer nat
1Par 9,20
ells entigament, e nostro Senyor
1Par 9,27
de la casa de Déu, car sola a ells
1Par 9,31
[*] 31 E Matitatias, dels levitans,
1Par 9,35 35 e en Gabaon. E lo pare de Gabeon
1Par 10,7
Ysrael que éran en lo pla que mort
1Par 10,7
Saül e sos fills e tota la host qui
1Par 10,7
e tota la host qui era ab ells
1Par 11,2
matexa, 2 [*] e encara mentre Saül
1Par 11,8
ciudat de David tot entorn ço qui
1Par 11,9
en valor, e nostro Senyor Déu [*]
1Par 11,11
Jabusam, fill de Achinoní, aquest
1Par 11,12 qui matà una vegade. 12 E aprés ell
1Par 11,12
fill de son oncle lo Orayta; aquest
1Par 11,13
era dels III vessalls. 13 Ell
1Par 11,13
aquí a batalla en lo camp qui
1Par 11,15 de Adulam, e la host dels felisteus
1Par 11,20 vessalls. 20 Abisay, germà de Joab,
1Par 11,20
lansa sobre CCC que·n matà, e ell
1Par 11,23
V colzes d’alt, en la mà del qual
1Par 11,24
féu Benayà, fill de Joyadà; e ell
1Par 11,25
era [*] dels III vessalls. 25 E ell
1Par 12,1
a David en Sizalech, dementre que
1Par 12,3
e de Benjamín. 3 E lo cap d’ells
1Par 12,4 e Natot. 4 E Samaÿas de Gabaon, que
1Par 12,4 dels XXX vessalls, e sobre los XXX
1Par 12,9
las muntanyas per cuyta. 9 E Ésser
1Par 12,14
de host. E de aquests lo pus poch
1Par 12,15
passaren Jordà en lo primer mes e
1Par 12,28 [*] III M e DCC. 28 E Sadoch, que
1Par 12,28
de host ab la casa de son pare, qui
1Par 12,40
en gran moltitut, car alegria
1Par 13,7
novella de la casa de Benadab, on
1Par 14,2
a ésser rey sobre Yrrael, car molt
1Par 14,8
oyit los felisteus que David
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epartaren en temps de Joadan, rey de Judà,
era inflamat en las orellas dels hòmens e
era que fos afermat e nostre cilenci
era treta de la treslació vella e
era Avir. 47 E morí Edat, e regnà en son
era Pahí, e lo nom de sa muller era
era Machabel, filla de Matret, qui fou
era de LX anys, e engendrà Sagub. 22 E
era lur germana. 10 E lo fill de Salamó
era abundade e ampla e posade en pau, car
era soberch a sos germans e senyor de
era lur cap Safan, e era lo segon Geenay,
era lo segon Geenay, e Safar, en Besan. 13
era en son alberch, 24 e sa 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 guarda, e tenían las claus del
era majoral [*] ab leyaltat que fos sobre
era apellat Jahagel, e lo nom de sa muller
era Saül e sos fills e tota la host qui
era ab ells era fugida, desempararen las
era fugida, desempararen las ciutats [*].
era viu [*], tu eras aquell qui feyas
era pla, e Joab mantench las relíquies de
era ab ell. 10 Aquests són los caps
era cap dels terratinents; ell gitava son
era Aletzar, fill de son oncle lo Orayta;
era dels III vessalls. 13 Ell era ab David
era ab David a part de munt, com los
era ple d’ordi, e lo poble fugí per los
era atendade en lo pla de Rafaÿm, 16 e
era cap dels altres XXX, car ell gità la
era en compte dels III pus forts, 21 e
era la lansa en forma de plagador de taler
era [*] dels III vessalls. 25 E ell era
era dels XXX pus honrats, mas entrò al
era detengut [*] Saül, fill de Sis; ells
era Atchiàtzar e Joàs, fill de Samayà de
era dels XXX vessalls, e sobre los XXX era
era Geramies e Jaezel e Joanan e Jozafat
era lo cap primer e Obedià lo segon e
era senyor de C e lo major de mil. 15 Tots
era ple de totas parts, e féran fugir los
era fadrí vassall de host ab la casa de
era príncep, II M. 29 E dels fills de
era en Yrrael. 13,Tit Capítol XIII 1 E
era Assahà e Achià, qui menaven la
era levat en alt son regne sobre lo poble
era untat rey sobre Yrrael, ajustaren-se
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1Par 15,5
1Par 15,6
1Par 15,7
1Par 15,9
1Par 15,22
1Par 15,27
1Par 16,5
1Par 16,38
1Par 16,39
1Par 18,15
1Par 18,15
1Par 18,16
1Par 18,17
1Par 19,10
1Par 19,14
1Par 19,15
1Par 20,3
1Par 20,5
1Par 21,4
1Par 21,15
1Par 21,18
1Par 21,22
1Par 21,28
1Par 21,29
1Par 21,30
1Par 23,1
1Par 23,28
1Par 23,31
1Par 24,19
1Par 26,10
1Par 26,28
1Par 26,28
1Par 26,31
1Par 26,31
1Par 27,1
1Par 27,2
1Par 27,3
1Par 27,3
1Par 27,4
1Par 27,4
1Par 27,5
1Par 27,7
1Par 27,8
1Par 27,11
1Par 27,16
1Par 27,21
1Par 27,25
1Par 27,25
1Par 27,26
1Par 27,27
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5 Dels fills de Cahat, e Uriel
C XXV. 6 E dels fills de Merarí
CC XXV. 7 E los fills de Gerzon
8 E dels fills de Elifan [*] 9 [*]
e manave los altres, car discret
VII toros e VII merdans. 27 E David
Senyor Déu de Yrrael. 5 E Assap
Obetedom [*], fill de Judicum, [*]
tabernacle de Déu en l’altar que
poble. 15 E Joab, fill de Seruià,
la host. E Josafat, fill de Eliüd,
éran capellans. E Senessarè
17 E Benaÿas, fill de Joyadà,
10 E viu Joab que la batalla li
a Aram a batalla, e lo poble qui
los fills d’Amon veeren que Aram
3 E menà-sse’n lo poble que
lo geteu, del qual la sua lansa
en Yrrael? 4 E la peraula del rey
àngel de nostro Senyor stech en la
a David que dres altar a Déu en la
a Evau: –Dóne’m lo loch de la
nostro Senyor li havia respòs en la
en lo desert, e [*] lo holocaust
devant ell per requerir Déu, car
Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E David
de XX anys ensús. 28 Lur stament
solempnitats, per nombre axí com
venir en la casa de Déu, axí com
fou Sambrí lur cap, per ço car no
e Joab, fill de Seruià, tot ço qui
Seruià, tot ço qui era santificat
e al servey del rey. 31 E de Hebron
31 E de Hebron era cap Geries, qui
mesos de l’any, e cascuna partida
2 E la primera part del mes primer
sua part havia XXIIII M hòmens. 3 E
3 E era dels fills de Fares, qui
4 E sobre la part del mes segon
Dey Adorra e sa companya, e Molet
lo príncep de la host del terç mes
e Sabadies, son fill, aprés ell, e
XXIIII M hòmens. 8 E del quint mes
11 E en la companya del vuytèn mes
aquests: sobre lo trip de Rubèn
Padies; 21 e del trip de Efraÿm qui
25 E sobre los tresors del rey
en las vilas e en los castells
de la obra de fora e de la lauró
de Caliüd, 27 e sobre les vinyes
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era lur príncep, e sos germans éran C XXV.
era prebost Asayà, e sos germans éran CC
era lur príncep Joel, e sos germans éran C
era lur príncep Eliel [*] 10 [*] e sos
era. 23 E Barachies e Canà, porters de la
era abrigat ab un mantell de porpre, e
era lur cap, e Zacaries lo segon, e Joel
era sobre los porters. [*] 39 E Sadoch
era de Gabeon, 40 per secrificar holocaust
era sobre tota la host. E Josafat, fill de
era salmanador. 16 E Sadoch, fill d’
era notari. 17 E Benaÿas, fill de Joyadà,
era sobre los retheus [*]. E los fills de
era devant i derrera, e alegí de tots los
era ab Aram fugí per ell. 15 E com los
era fugit, fugiren aytembé per mà de
era en ella, e posà a Maguerà, en la
era axí com un plegador de taler. 6 E
era fort sobre Joab, e axí Joab, anà e
era de Enau gebuzeu. 16 E alsà David sos
era de Evau gebuzeu. 19 E pujà David per
era e bastiré altar a nostro Senyor, per
era de Evau gebuzeu, secrificà aquí, 29
era en aquell temps en Banià. 30 No pogué
era torbat per lo cultell de l’àngel de
era ja vell e sadoll de dies, e féu regnar
era per mà dels fills de Aron, e serviren
era costuma sovint devant nostro Senyor.
era costuma en poder de Aron, lur pare,
era lo primer nat e son pare féu-lo cap,
era santificat era en la mà de Solomit e
era en la mà de Solomit e de sos germans.
era cap Geries, qui era del linatge de
era del linatge de Hebron per ses
era de XXIIII M. 2 E la primera part del
era de Beà, fill de Sabdiel; en la sua
era dels fills de Fares, qui era cap de
era cap de tots los prínceps de la host
era Dey Adorra e sa companya, e Molet era
era príncep e guiador sobre la companya, e
era Benaÿas, fill de Joadà, lo [*]
era sa companya XXIIII M hòmens. 8 E del
era príncep Sebitit lo geferà, e en sa
era príncep Siberay Cusarim, del linatge
era guiador e cònsol [*] Safaries, fill de
era en Galaad, Ydó, fill de Zacaries; e
era tresorer Assuàner, fill de Adiel, e
era Jomatan, fill de Uzies. 26 E sobre los
era Afrí, fill de Caliüd, 27 e sobre les
era Semeý, fill de Ramà, e sobre los
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1Par 27,27
e sobre los cellers del vi [*]
1Par 27,28
los ulastres que éran en los Valls,
1Par 27,28
[*]; e sobre les botigues d’oli
1Par 27,29 E sobre los bous [*] de la Planària
1Par 27,29
e sobre los bous de las valls
1Par 27,30
de Edelay. 30 E sobre los camells
1Par 27,30
lo ysmaleÿta. E sobre las someras
1Par 27,31
meronoteu. 31 E sobre las ovellas
1Par 27,32
dels fets del rey David. 32 E [*]
1Par 27,32
e scrivà; [*] Jael, fill de Simon,
1Par 27,33
era ab los fills del rey. 33 E [*]
1Par 27,34
rey, e a prop ell Aricòfel. 34 E
1Par 27,34
fill de Benaÿas, e Abiatar. E Joab
1Par 28,12
12 E la forma de tot ço qui
1Par 29,1
rey David a tota la univercitat qui
1Par 7,38
fills de Gore foren Jafuà e Pispà e
1Par Prol,35 a saber, aquellas coses qui menys
1Par Prol,36 stades ditas dabans ab vergas qui
1Par 4,14
senyor de Geyazim, car †Leoedis†
1Par 4,42
e Refayà e Huriel, fill de Sezaý,
1Par 4,43
43 e feriren las relíquies qui
1Par 5,13
E lurs germans de casa de lur pare
1Par 5,18
e mig trip de Manacès, e aquests
1Par 5,18
a batalla, e trobaren-se que
1Par 5,20
[*]. 20 [*] e tots cells qui
1Par 5,22 catius C M, 22 menys de aquells qui
1Par 6,32
e adonchs stiguéran axí com
1Par 6,33
e aquells qui staven ab lurs fills
1Par 6,48
de Leví. 48 E lurs germans levitans
1Par 7,2
pares e aquests isquéran de Tolà, e
1Par 7,2
de host en lo temps de David, e
1Par 7,4
foren IIII caps. 4 E allí ells
1Par 7,5
de tot lo linatge de Ysachar
1Par 7,5
éran hòmens forts de guerra, e
1Par 7,11
aquests foren fills de Jadiel, qui
1Par 7,12 host e a batalla. 12 E Supim e Boÿm
1Par 7,12
e Boÿm éran hòmens ciutadans, e
1Par 7,16
germà Sares, e los fills de aquell
1Par 9,2
habitaren los habitadors primers e
1Par 9,17
de Notafetens. 17 E los porters
1Par 9,18
del rey devés orient. E aquests
1Par 9,19
casa de son pare. E los coraytans
1Par 9,22
porta del tabernacle [*]. 22 Tots
1Par 9,22
22 Tots éran triats a porters, i
1Par 9,24
e Ananies), 24 e a IIII vents
1Par 9,25
e a tremuntana. 25 E lurs germans
1Par 9,26
star ab aquests, 26 car ab leyaltat
1Par 9,26
leyaltat éran aquests IIII portés e
1Par 9,29
per compte ho rabien [*], 29 car
1Par 9,32
dels fills de Caath, de generació,
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era Sapdí lo fenita. 28 E sobre las
era Balanià [*]; e sobre les botigues d’
era Joàs. 29 E sobre los bous [*] de la
era Cizeray lo seremita; e sobre los bous
era Safach, fill de Edelay. 30 E sobre los
era Umil lo ysmaleÿta. E sobre las someras
era Secadies lo meronoteu. 31 E sobre las
era Saass lo getum. Tots aquests éran
era conceller e home discret e scrivà; [*]
era ab los fills del rey. 33 E [*] era
era atrecí conceller del rey, e a prop ell
era aprés ell Joyadè, fill de Benaÿas, e
era príncep de la host del rey David.
era en sperit ab ell del palau de la casa
era devant ell: –Salamó, mon fill, és u
Erà. 39 E los fills de Ulà foren Arahà e
éran stades ditas dabans ab vergas qui
éran posades, e dóna a conèxer algunes
éran. 15 E los fills de Calech, fill de
éran lurs caps; 43 e feriren las relíquies
éran romasas de Emach, e habitaren aquí
éran VII, ço és, Michael e Massulam e Zabe
éran hòmens portants scuts e lances e
éran XXXXIIII M DCC LX hòmens a host. 19 E
éran ab ells, car a Déu cridaven en la
éran morts en la batalla, [*] e habitaren
éran acostumats en lur ofici. 33 E aquests
éran aquests: [*] Eman lo cantor, fill de
éran tots ordonats al servey del
éran vessalls de host en lo temps de
éran XXII M DC. 3 E los fills de Huzí
éran per lurs generacions de casa de lurs
éran hòmens forts de guerra, e éran
éran LXXXVII M entre tots los perentats. 6
éran caps de tots hòmens de guerra, e
éran hòmens ciutadans, e éran fills de
éran fills de Deyar. 13 E los fills de
éran Hulam e Rèquen. 17 E lo fill de
éran en lur haretat e lurs ciutats e lurs
éran Salum e Top e Talmon e Achtiman e
éran los porters de las posades dels fills
éran sobre lo servey de obra guardant †los
éran triats a porters, i éran CC XII ab
éran CC XII ab lurs caps e ab lurs
éran las portas, a levant e a ponent e a
éran en los corrals per venir a cap de VII
éran aquests IIII portés e éran [*]
éran [*] ordonats sobre las cambras e
éran stablits sobre las aÿnes del santuari
éran ordonats per aperellar los pans tots
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1Par 9,33
los pans tots dissaptes. 33 Aquests
1Par 9,33
cantors majors dels levitans, qui
1Par 9,33
las cambres, car de die e de nit
1Par 9,34
levitans segons lurs generacions
1Par 9,34
generacions éran caps.) Aquests
1Par 10,7
tots los hòmens de Ysrael que
1Par 11,10
Aquests són los caps vessalls qui
1Par 11,26
26 E los hòmens vessalls d’armes
1Par 12,1
[*] Saül, fill de Sis; ells
1Par 12,8
e scut, qui havían fas de leó e
1Par 12,17
los David a carrera e dix-los si
1Par 12,17
per pau ni per ajudar-li, ne si
1Par 12,17 éran ab ell de un cor ensemps, o si
1Par 12,33
a batalla foren L M. Aquests no
1Par 12,38 hòmens bons C XX M. 38 Tots aquests
1Par 12,38
tot Yrrael. Encara tots aquells qui
1Par 12,40
aperellat. 40 E encara aquells qui
1Par 15,5
era lur príncep, e sos germans
1Par 15,6
era prebost Asayà, e sos germans
1Par 15,7
era lur príncep Joel, e sos germans
1Par 15,10
Eliel [*] 10 [*] e sos germans
1Par 15,18
e Obetedom e Joel. Tots aquests
1Par 15,19
éran porters. 19 E los cantors
1Par 15,24 e Zacaries e Beniaes e Alètzar, qui
1Par 15,24 l’archa de Déu, e Obetedom e Jayà
1Par 16,41
e Gedif e als altres triats, qui
1Par 16,42
cantar a Déu. E los fills de Gedif
1Par 18,16
e Aximàlech, fill de Abiatar,
1Par 19,5
no li venguéssan devant, car molt
1Par 19,9
de la ciutat. E los reys soldejats
1Par 19,19 servents de Adoràzer que consumats
1Par 20,6 en cascuna mà e en cascun peu, que
1Par 23,8
per cap Joel, e Secan e Joel,
1Par 23,9 Solomur e Azie e Aran; tots aquests
1Par 24,1
Capítol XXIIII 1 Los fills de Aron
1Par 24,1
depertits. E los fills de Aron
1Par 24,5
sort aquells ab aquells, per ço car
1Par 25,3
e Jahies e Sabies e Mataties, que
1Par 25,6
aquests per mà de lurs pares, qui
1Par 25,10
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,11
e a sos germans e a sos fills, e
1Par 25,12
e a sos germans e a sos fills, e
1Par 25,14
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,19
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 25,23
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,24
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,25
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,26
e a sos fills e a sos germans, e
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éran tots los cantors majors dels
éran lecenciats per las cambres, car de
éran sobre ells matexos al servey. 34 (Ço
éran caps.) Aquests éran caps [*] e
éran caps [*] e habitaven en Jerusalem, 35
éran en lo pla que mort era Saül e sos
éran ab David, qui se sfortsaven ab ell en
éran: Azael, germà de Joab, e Elcanà, fill
éran dels vessalls valedors dels geritans,
éran laugers com a cabirols sobre las
éran venguts per pau ni per ajudar-li,
éran ab ell de un cor ensemps, o si éran
éran venguts per trayr-lo e liurar-lo
éran de II cors ne de II caras. 34 E dels
éran hòmens d’armes e de guerra e hòmens
éran romasos de Yrrael havían en cor de
éran prop, axí com Ysachar e Zabulon i
éran C XXV. 6 E dels fills de Merarí era
éran CC XXV. 7 E los fills de Gerzon era
éran C XXX. 8 E dels fills de Elifan [*] 9
éran C XII. 11 E David apellà Sadoch e
éran porters. 19 E los cantors éran Aman e
éran Aman e Assap e Atam ab sembes d’aram
éran capellans, trompaven ab trompes
éran capellans porters de la archa. 25 E
éran asenyalats per lur nom, e per loar
éran stablits al portal. 43 E aprés que
éran capellans. E Senessarè era notari. 17
éran envergonyits los hòmens, e dix: –Stau
éran per lur cabal en un camp. 10 E viu
éran per Yrrael; féran pau ab David e
éran XXIIII dits. Aquest fou nat en Rafà.
éran III. 9 [*], ço és, Solomur e Azie e
éran caps petrons de Ladan. 10 E los fills
éran atressí depertits. E los fills de
éran Nadab e Aliüd e Aletzar e Aytamar. 2
éran prínceps [*] de Déu dels fills de
éran [*] per mà de lur pare Getidum, que
éran Assap e Getidum e Aman, a cantar en
éran XII; 11 e la quarta sort a Jasser e a
éran XII; 12 e la quinta sort axí a
éran XII; 13 e la sizena axí a Baquies e a
éran XII; 15 e la vuytena sort axí a
éran XII; 20 e la tretzena sort, a Sabuel
éran XII; 22 e la quinzena sort, a Geramot
éran XII; 23 e la setzena sort, a Maanias
éran XII; 24 e la dessetana sort, a
éran XII; 25 e la divuytena sort axí a
éran XII; 26 e la denovena sort, a Moloti
éran XII; 27 e la vintena sort axí a
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1Par 25,29
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,30
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 26,6
de la casa de lur pare, per ço que
1Par 26,7
e Obetel e Zabat; e sos germans
1Par 26,8
d’host ab poder de servir, e
1Par 26,9
ab lurs germans, hòmens d’host,
1Par 26,12
[*] foren XIII. 12 E aquestes
1Par 26,26
[*]. 26 E Selomir e sos germans
1Par 26,30
e sos germans, hòmens de host, e
1Par 27,4
e guiador sobre la companya, e
1Par 27,5
lo [*] prevera, e en sa companya
1Par 27,9
lo recorrà, e en sa companya
1Par 27,11
Cusarim, del linatge de Sara, e
1Par 27,12 trip de Benjamín, e en sa companya
1Par 27,13
Natafat, del linatge de Gera, e [*]
1Par 27,14
Biaot, dels fills de Efraÿm, e [*]
1Par 27,15
fill de Natiel, e en sa companya
1Par 27,16 XXIIII M hòmens. 16 E aquells qui
1Par 27,16
regidors sobre los trips de Yrrael
1Par 27,28
las oliveras e los ulastres que
1Par 27,31
era Saass lo getum. Tots aquests
1Par 7,40
prínceps, ab tot lur linatge [*].
1Par 9,9
germans segons lurs generacions.
1Par 12,2
las pedres e las sagetes ab arch.
1Par 11,2
encara mentre Saül era viu [*], tu
1Par 16,19 de la vostra haretat.” 19 Que abans
1Par 5,24
parentats foren Éfer e Jasser e
1Par 26,11
nat e son pare féu-lo cap, 11 e
1Par 4,20
20 E los de Siminer, Amnon,
Par Prol,Inc Paralipàmenon. Primer pròlech. Asò
Par Prol,Inc
sobre lo Paralipàmenon, qui
Par Prol,1
del Vell Testament. Prol E
Par Prol,9 tocades. Adonchs lo Paralipàmenon
1Par Prol,14 que sia nostra voluntat e de molts
1Par Prol,29
lo contrari sengles paraules, ço
1Par Prol,31
en si matex reprès; mas, ço que
1Par Prol,34
de Teozi, dóna a conèxer, ço
1Par Prol,49
per los jueus e·ncara de assò qui
1Par Prol,54
ull no ha vist ne orrella oÿt, ni
1Par Prol,65
flums d’aygüe viva.» Hoch, e
1Par Prol,66 que lo Salvador donà testimoni qui
1Par Prol,85 jo he enterpetrat Divré a-Iamín, ço
1Par Prol,86
dels Dies dels reys», per ço
1Par Prol,93
sordes, què n’he jo a fer?» (so
1Par 4,33
ciutats, qui són entorn a Bàal, açò
1Par 4,42
las ovelles. 42 E a ells matexs, ço
1Par 5,13
de casa de lur pare éran VII, ço
1Par 5,18
de Geroboam, rey d’Irrael, 18 ço
1Par 6,18
18 E los fills de Gat, segons dit
1Par 6,55
caygué-los en sort 55 Hebron, qui
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éran XII; 30 e la XXIII ª sort, a Nasiot e
éran XII; 31 e la XXIIII ª sort axí a
éran vessalls de host. 7 E foren los fills
éran hòmens d’host, e foren Eliú e
éran LXII. 9 E los fills de Mazalamies ab
éran XVIII. 10 [*] e de la casa dels fills
éran les partides dels porters dels caps
éran sobre los tresors del santuari que
éran M DCC sobre la [*] de Yrrael ultre
éran XXIIII M hòmens. 5 E lo príncep de la
éran XXIIII M hòmens. 6 Aquests Benaÿas és
éran XXIIII M hòmens. 10 E en la companya
éran XXIIII M hòmens. 12 E en la companya
éran XXIIII M hòmens. 13 E en la companya
éran XXIIII M hòmens. 14 E en la companya
éran XXIIII M hòmens. 15 E en la companya
éran XXIIII M hòmens. 16 E aquells qui
éran regidors sobre los trips de Yrrael
éran aquests: sobre lo trip de Rubèn era
éran en los Valls, era Balanià [*]; e
éran prínceps sobre lo nombre dels fets
Éran per nombre tots XXVI mília hòmens.
Éran DCCCC LVI. Tots aquests [*] foren
Éran dels germans de Saül, e de Benjamín.
eras aquell qui feyas intrar e axir Yrrael
érau de poch nombre e ten pochs que paríeu
Eriel e Sarriel e Geremies e Odopnà e
Erlabies lo segon, e Nalabies lo terç, e
Ermà e Benanan e Tilon. E los fills de [*]
és lo pròlech de sent Gerònim sobre lo
és splanació del Vell Testament. Prol E és
és tal e ten gran que sens aquest, si negú
és dit remembrament de açò que no podem
és jutjat, què sia vera cose, o que sia
és a saber, que la una no hy concentí e
és de major audàcia, en [*] treslació dels
és a saber, aquellas coses qui menys éran
és per l’apòstol? Sapiau que jo he scrit
és pujat en cor d’home, aquellas coses
és scrit [*] que lo Salvador donà
és scrit. [*] En aquell loch on diu que
és, a saber, «las Peraules dels Dies dels
és fet que las històrias [*] e los
és, si las orrellas no són entanents).
és, lur habitació, que a tots se
és, als fills de Simeon e anaren en lo
és, Michael e Massulam e Zabe e Zoray e
és a saber, los fills de Rubèn e de Gad e
és, foren Abram e Ysay e Ebron e Biziel.
és en la intrade de Judà, e lurs deports;
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1Par 6,65
són apellades per nom axí com dit
1Par 9,1
fou entre si aperentat axí com
1Par 9,23
portas de la casa de Déu [*] (ço
1Par 9,34
ells matexos al servey. 34 (Ço
1Par 11,4
ab tot Yrrael en Jerusalem, ço
1Par 12,20
devant ell hòmens de Macessè, ço
1Par 13,6 Yrrael de Baleat a Cariacharim, qui
1Par 16,14
fills de Jacob, sos alets. 14 Ell
1Par 16,25
las suas maravellas, 25 car gran
1Par 16,27
fets los cels. 27 Glòria e bellesa
1Par 16,27
ell, santedat e magnificència
1Par 16,32
-se los camps e tot ço qu·hi
1Par 16,33
per la fas de nostro Senyor, car
1Par 16,34 la terra.» 34 «Confessau a Déu, car
1Par 16,34
a Déu, car és bo e per tostemps
1Par 16,40 holocaust contínuament [*], axí com
1Par 16,41
nostro Senyor, car per tostemps
1Par 17,2
dix Natan a David: –Fes tot ço que
1Par 17,2
és en ton cor, car nostro Senyor
1Par 17,13
axí com la he levada en aquell qui
1Par 17,16
e dix: –Qui som jo, Senyor, ni qui
1Par 17,17 m’hages fet venir? 17 E encara açò
1Par 17,19 conexs ton servent. 19 [*] com a tu
1Par 17,20 noblesas. 20 Senyor Déu, nengú no
1Par 17,20
nengú no és semblant a tu, e no
1Par 17,21
ab las nostres orellas. 21 E qui
1Par 17,24 “Nostro Senyor Déu Sabahot, Déu
1Par 19,12
dix Joab a son germà: –Si pus fort
1Par 21,24 24 E dix lo rey [*] a Evau: –Axí no
1Par 22,5 adonchs dix David: –Mon fill Salamó
1Par 22,18
que vertaderament nostro Senyor
1Par 23,6
pertí los levites per pertides, ço
1Par 23,9
e Secan e Joel, éran III. 9 [*], ço
1Par 24,19
18 e la XXIII ª a Azies. 19 Açò
1Par 27,6 XXIIII M hòmens. 6 Aquests Benaÿas
1Par 28,4
per senyor e de la casa de Judà
1Par 28,19
Déu. E dix David: «Tot açò m’
1Par 28,20 ni hages por, car nostro Senyor Déu
1Par 29,1
era devant ell: –Salamó, mon fill,
1Par 29,1
nostro Senyor Déu ha alet, e ell
1Par 29,1
alet, e ell és fedrí jove e la obra
1Par 29,1
jove e la obra és molt gran, car no
1Par 29,1
lo palau, car de nostro Senyor Déu
1Par 29,4
que he aperallat al santuari, 4 ço
1Par 29,11
[*] e la honor. Car tot ço qui
1Par 29,11
cel e en la terra, Senyor Déu, teu
1Par 29,11
la terra, Senyor Déu, teu és, e teu
1Par 29,12 príncep. 12 E la riquesa e la honor
1Par 29,12
e regnaràs pertot, e·n ta mà
1Par 29,12
fortsa e vasallatge, e·n ta mà
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és. 66 E la sort del linatge dels fills de
és scrit en lo libre dels reys de Yrrael e
és, Adomies e Ananies), 24 e a IIII vents
és a saber, los caps majorals dels
és, Gebús, car aquí habitaven los
és, Adamà e Jassebat [*] e Eliüd e Ciltay,
és en Judea, per levar aquí l’archa de
és nostro Senyor e nostro Déu, per tota la
és nostro Senyor, e molt loat, e molt
és devant ell, santedat e magnificència és
és lo ceu loch. 28 Donau glòria a nostro
és. 33 Adonchs cantaran los arbres [*] per
és vengut per jutjar la terra.» 34
és bo e per tostemps és la sua
és la sua misericòrdia. 35 E digau: “Salva
és scrit en la lig de Déu, la qual manà a
és la sua misericòrdia. 42 E Haman e Gedif
és en ton cor, car nostro Senyor és ab tu.
és ab tu. 3 E en aquella nit fou la
és stat abans que tu. 14 E fer-l’he
és mon alberch, que tu m’hages fet venir?
és stat poch en lo teu sguardament: has
és vengut a plaer, has feta aqueta noblesa
és semblant a tu, e no és altre Déu sinó
és altre Déu sinó tu, tot axí com
és aytal com lo teu poble de Yrrael? No ha
és stat d’Irrael”, e la casa de David,
és Aram que jo, tu vina e ajude’m, e si
és per mi comprat, mas jo ho compraré ab
és fedrí [*] e no sap entendre en bestir
és ab vosaltres, reposau-vos de tots
és a saber: Gerson e Càhat e Merrarí. 7 E
és, Solomur e Azie e Aran; tots aquests
és lo nombre de lur ofici per venir en la
és vessal dels XXX vessalls e sobre los
és mon pare, e entre los fills de mon pare
és stat fet a saber ab la forma de las
és ab tu. No·t derrelinquirà ni·t lexarà
és u que nostro Senyor Déu ha alet, e ell
és fedrí jove e la obra és molt gran, car
és molt gran, car no és de hom lo palau,
és de hom lo palau, car de nostro Senyor
és. 2 E jo ab tot lo meu poder he
és, III M quintars d’or de Ofir e VII M
és en lo cel e en la terra, Senyor Déu,
és, e teu és lo teu regne, e tu ést aquell
és lo teu regne, e tu ést aquell qui
és en lo teu sguardement, e tu, Senyor,
és tota fortsa e vasallatge, e·n ta mà és
és de sfortsar e de axalsar a tots. 13
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1Par 29,14
fortsa de vodar enaxí? Car de tu
1Par 29,16
de la tua santadat, de ta mà, e teu
1Par 29,17
coses. E ara ton poble, qui ací
1Par 1,42
Aytaran e Caran. 42 E los fills de
1Par 9,5
fill de Judà. 5 E de Salochan;
1Par 1,41
e Dian foren Dison [*] e Ambran e
1Par 24,6
-los Samaÿas, fill de Natanael,
1Par 10,4
circunciozos scarnir-m’han. E l’
1Par 4,17
de Eforà foren Gèrech e Màrob e
1Par 2,3
[*] lo primer nat de Judà mal en l’
1Par 21,7
del rey. 7 E fou açò mal en l’
1Par 5,26
d’Irrael scomoch contre ells l’
1Par 5,26
esperit de Pul, rey de Assur, e l’
1Par 12,18
pare ho veja e us sprou. 18 L’
1Par 2,46
fou Mahon, pare de Betzur. 46 E
1Par 25,19
foren XII; 19 e la dotzena sort, a
1Par 4,29
e en Sirzual 29 e en Belamè e en
1Par 4,32 Betan e Aÿm e Eurinom e Romaquen e
1Par Prol,57 altres coses semblants de aquestas
1Par Prol,82
del lenguatge grech, e no deuria
1Par 1,10
Nimereob, e aquest comensà de
1Par 14,2
nostro Senyor lo havia endressat a
1Par 16,37
aquella de die en die, segons son
1Par 17,22
prenguist lo poble de Yrrael per
1Par 24,6
Sadoch, [*] fill de Abiatar, per
1Par 28,4
negun de la casa de mon pare per
1Par 29,22
E untaren-lo a nostro Senyor per
1Par 29,23
en lo citi de nostro Senyor per
1Par 12,9
sobre las muntanyas per cuyta. 9 E
1Par 7,28 devés orient Naaran, e devés ponent
1Par 17,26
devant tu. 26 E are, Senyor, tu
1Par 17,27
ton servent aquest bé, 27 car tu
1Par 28,3 casa en mon nom, car hom de batalla
1Par 29,11
per totstemps. 11 A tu, Senyor,
1Par 29,11
teu és, e teu és lo teu regne, e tu
1Par 2,35
sa filla per muller, e infantà Aray
1Par 2,36
muller, e infantà Aray Estey. 36 E
1Par 17,9
posar-l’he en si matex, e no s’
1Par 2,19
Sézer e Sobal e Ardon. 19 E murí
1Par 4,3
3 E aquests són los fills de
1Par 2,8
com peccà en lo vot. 8 E lo fill de
1Par 6,25
fill de aquell. 25 E los fills de
1Par 4,4
4 E [*] lo pare de Gedat, e
1Par 11,41
e Iroyà lo gef [*] 41 e Urries lo
1Par 1,13
[*] fou son primer nat, e los
1Par 3,23
E los fills de Naries foren Joanay,
1Par 5,9
a la intrade del desert del flum de
1Par 18,3
’s en lo flum Jordà e lo flum de
1Par 4,32 32 E los pobles foren Betan e Aÿm e
1Par Prol,23
quals libres splanaren Pamfili e
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és tot e de la tua mà te havem donat. 15
és tot. 17 E jo sé, mon Déu, que tu tries
és, [*] ha vodat ab alegria a tu. 18
Ésan foren Balam e Senavan e Jactan. E los
Esayay, son primer nat, e sos fills. 6 [*]
Esbran e Aytaran e Caran. 42 E los fills
escrivà del trip de Leví, devant lo rey e
escuder, per ço com lo temia molt, no hu
Éser e Gelon. E consabé Miruan e Ydeymay e
esguardament de Déu, e Déu ocís-lo. 4 E
esguardament de nostro Senyor, e ferí
esperit de Pul, rey de Assur, e l’espirit
espirit del rey de Síria, e aquests
espirit [*] Massà, cap dels XXX, e dix:
Essà, concupina de Calech, infantà Aram e
Essabies e a sos fills e a sos germans, e
Èssam e en Colat 30 e·n Batuel e en Ormià
Essan, V viletas, 33 e totas las vilas qui
ésser trobades en los libres dels jueus.
ésser tengut per lur enamich com jo ho
ésser hom fort en terra de Egipte. 11 E d’
ésser rey sobre Yrrael, car molt era levat
ésser. 38 E Obetedom [*], fill de Judicum,
ésser ton poble empertostemps. E tu [*].
ésser caps petrons. Aquests prenían una
ésser rey sobre la casa de Yrrael
ésser rey e Sadoch per capellà. 23 E segué
ésser rey en loch de David, son pare, ab
Ésser era lo cap primer e Obedià lo segon
Èsser e sas viletas [*]. 29 En la partida
ést Déu, que perlist sobre ton servent
ést e has volguda beneyr la casa de ton
ést e sanch has scampada.” 4 »E nostro
ést la granesa, el vacellatge [*] e la
ést aquell qui axalces tot príncep. 12 E
Estey. 36 E Estey engendrà Natan, e Natan
Estey engendrà Natan, e Natan engendrà
estremerà res més, ne [*] falcia no diran
Esubà, e pres Subà Efetar per muller e
Etam: Gezrael e Ysupnà e Gerbàs, e lo nom
Etan fou Azarià. 9 E los fills de Srom que
Etanà foren Manyssà e Aymet, 26 del qual
Éter, pare de Cusí; aquests II foren fills
eteu, e Saabat, fill de Aquilat; 42 e
eteus 14 e gebuzeus e amoreus e gezeus, 15
Etzachies e Atzaricam, qui foren III. 24 E
Eufrates, car lo lur bestiar los cresqué
Eufrates. 4 E tolch-li David CCC
Eurinom e Romaquen e Essan, V viletas, 33
Euzebe, e foren los dits libres per
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1Par 8,23
e Éber [*] 23 e Abdon e Ezecrí e
1Par 21,18
que dres altar a Déu en la era de
1Par 21,20 qual dix per nom de Déu. 20 E giràs
1Par 21,21
ell, qui s’amagaren [*]. 21 [*] E
1Par 21,22
faç envés terra. 22 E dix David a
1Par 21,23
morteldat sobre lo poble. 23 E dix
1Par 21,24
t’ho donaré. 24 E dix lo rey [*] a
1Par 21,25 fossen debades. 25 E donà David a
1Par 21,28 Senyor li havia respòs en la era de
1Par Prol,33 dels LXX enterpetredors mescla la
1Par 4,15
de Calech, fill de Gerosonà, e
1Par 5,12
de Besan entrò a la Saltà 12 e
1Par 8,23 22 E Ispam e Éber [*] 23 e Abdon e
1Par 4,41
són scrits per nom, en lo temps de
1Par 28,7 manaments e los meus juýs axí com
1Par 8,12
12 E los fills d’ell foren
1Par 21,21
E Evau guardà, e viu David la sua
1Par 12,28 III M e DCC. 28 E Sadoch, que era
1Par Prol,60 [*]? Nostro Senyor Déu Jesucrist,
1Par 27,26
fill de Uzies. 26 E sobre los
1Par 12,18
-los David e mès-los al cap de
1Par 15,28
del testament de Déu ab jubilació,
1Par 23,24 lurs nombres per nombres de noms,
1Par 4,12 Scon. 12 E Scon engendrà Berassà e
1Par 17,9
e no s’estremerà res més, ne [*]
1Par 1,19
Éber II fills, lo nom de la un fou
1Par 1,25
foren Sem, Arficiat, Sala, 25 Éber,
1Par 2,47
foren Regen e Jochan e Jazà e
1Par 10,2
Saül e sos fills. Adonchs los
1Par 11,27 Belom, 27 e Zamot arrorita e [*] lo
1Par 5,3
primer nat de Yrrael, foren Enach e
1Par 21,12
11 [*] 12 –[*] “[*] o III anys de
1Par 13,4
Saül. 4 E dix tota la universitat:
1Par 12,30 e DCCC vessalls de host, hòmens de
1Par 14,17
Gabeon entrò a Gatza. 17 E axí la
1Par 8,25
e Elem e Antories 25 e Abdayà e
1Par 4,18
Sonoe. E aquests són fills de [*]
1Par 6,41
41 fill de Tamay, fill de
1Par Prol,91
a mi matex e als meus»; e
1Par 4,10
companya de no destroyr-me, jo
1Par 17,11
dies per anar als teus pares, jo
1Par 19,2 havia nom Anum [*]. 2 E dix David:
1Par 2,4
Déu ocís-lo. 4 E Tamar li infantà
1Par 2,5
de Judà cinc. 5 E los fills de
1Par 4,1
quart 1 E los fills de Judà foren
1Par 7,16
de Mahir, fill e mès-li nom
1Par 9,4
[*] fill de Boní, e dels fills de
1Par 13,11
mort Assahà, e apellà aquell loch
1Par 27,3
M hòmens. 3 E era dels fills de
1Par 12,32 per ço que sabéssan despuxs ço que
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Evan 24 e Geremies e Elem e Antories 25 e
Evau gebuzeu. 19 E pujà David per la
Evau e viu l’àngel, e IIII fills ceus ab
Evau guardà, e viu David la sua faç envés
Evau: –Dóne’m lo loch de la era e bastiré
Evau a David: –Pren-la e fasse’n mon
Evau: –Axí no és per mi comprat, mas jo ho
Evau [*] DC pessas d’or. 26 E bastí aquí
Evau gebuzeu, secrificà aquí, 29 car lo
expozició de Teozi, dóna a conèxer, ço és
Eyram e Elà [*] foren pares de Canahan. 16
Ezà. E era lur cap Safan, e era lo segon
Ezecrí e Evan 24 e Geremies e Elem e
Ezetxies, rey de Judà, e feriren lurs
fa vuy.” 8 »E ara, en presència de tot
Fàal e Àber e Misam e Sómer; aquests
faç envés terra. 22 E dix David a Evau:
fadrí vassall de host ab la casa de son
faedor de l’un e de l’altre Testament,
faedors de la obra de fora e de la lauró
faeltat. 19 E aquells del trip de Manassès
faent-ho oyir ab [*] tabals e ab òrguens
faent la obra del servey de la casa de Déu
Faessà e Faynè, qui fou pare de Maàs.
falcia no diran per enganar-lo axí com
Fàlech, e·n aquest temps fou pertida la
Fàleig e Rahú 26 e Salech e Nacor e Tare,
Fales e Assà e Sàhaf. 48 E una concupina
falisteus feriren Jonatàs e Melchisua e
falonita, 28 e Iran, fill de Iques rozaytà
Falum e Cerom e Carmí. 4 E los fills de
fam o III mesos que·t perseguéscan tos
–Fam-ho axí com tu dius. Car molt los
fama e de casa de lur pare. 31 E del mig
fama de David per tota la terra, e nostro
Famiel foren fills de Sazach. 26 E Sameý e
farahó, qui pres Marot. 19 E lo fill de la
Fare, fill de Edies, 42 fill de Atan, fill
faré açò segons que diu Ysmeu: «Si las
faré açò e açò. E féu-li venir Déu açò
faré levar la tua sament aprés tu, qui
–Faré amistansa ab Naum, fill de Naàs, car
Fares e Zàram. E foren los fills de Judà
Fares foren Srom e Mul. 6 E los fills de
Fares e Sram e Carmí e Hur e Sobal. 2 E
Fares; e lo nom de son germà Sares, e los
Fares, fill de Judà. 5 E de Salochan;
«Fares Assahà» entrò en aquest die
Fares, qui era cap de tots los prínceps de
faria Yrrael, e foren de lur trip caps
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1Par 12,8
ab lansa e scut, qui havían
1Par 16,11
e sa virtut, e requeriu la sua
1Par 16,30
30 Sia comoguda devant la sua
1Par 16,33
cantaran los arbres [*] per la
1Par 11,19
19 e dix: –No plàcia a Déu que jo
1Par 19,13
del nostro Déu, e nostro Senyor
1Par 28,8 Déu vos ho dich, que guardeu e que
1Par 28,8
[*] Déu, per ço que harateu e que
1Par 21,23 23 E dix Evau a David: –Pren-la e
1Par 9,12
E Adies, fill de Gerocam, fill de
1Par 4,12 E Scon engendrà Berassà e Faessà e
1Par 1,36 de Elifans foren Teniman e Homar e
1Par Prol,8 dels hòmens e havían confermade la
1Par 22,5
dix David: –Mon fill Salamó és
1Par 29,1
nostro Senyor Déu ha alet, e ell és
1Par 7,10
foren Balaam e los fills de Balaam
1Par Prol,22
aquests [*] palestins, qui són
1Par 1,12
e de aquests axiren los
1Par 10,1
de Azael. 10,Tit Capítol X 1 E los
1Par 10,1
fugiren los homes de Yrrael per los
1Par 10,2
munt de Gelboe. 2 E encalsaren los
1Par 10,7
las ciutats [*]. E vingueren los
1Par 10,8
batalla fou finida, vengueren los
1Par 10,11
tot ço que havían fet los
1Par 11,13
ab David a part de munt, com los
1Par 11,13
d’ordi, e lo poble fugí per los
1Par 11,15 camp [*] de Adulam, e la host dels
1Par 11,16
fugí en la davesa, e la host dels
1Par 11,18
aquests III trencharen la host dels
1Par 12,19 aplegaren a David com venia ab los
1Par 12,19
car ab concell dels caps dels
1Par 14,8
Elfàlet. 8 E, com haguéran oyit los
1Par 14,9
axí a ells a l’encontre. 9 E los
1Par 14,10
dient: –Si jo puig contre los
1Par 14,12 en aquell loch Balfarazim. 12 E los
1Par 14,13 que hom los cremàs. 13 Encara los
1Par 14,15
devant tu per ferir la host dels
1Par 14,16
nostro Senyor, e ferí la host dels
1Par 18,1
XVIII 1 Aprés açò ferí David los
1Par 18,1
e las suas viletas de la mà dels
1Par 18,11 las gents de Edom e Moab [*] e dels
1Par 20,4
hach batalla en Gatza ab los
1Par 20,5
E aprés hach moltas batallas ab los
1Par 21,8
he feta aquesta cose. Pas are la
1Par 16,3
a tot Yrrael, de l’hom entrò a la
1Par 27,27
los cellers del vi [*] era Sapdí lo
1Par Prol,93
altres són sordes, què n’he jo a
1Par 10,4
ço com lo temia molt, no hu volch
1Par 10,9
-na tota la lur terra entorn per
1Par 12,23 venguéran a David en Hebron, per
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fas de leó e éran laugers com a cabirols
fas sovint, 12 remembrau las suas
fas tota la terra, e †conega† lo món qui
fas de nostro Senyor, car és vengut per
fassa aquesta cose, que jo bega la sanch
fassa ço que li plàcia. 14 E acostà’s
fassau e que requirau tots los manaments
fassau haretar la bona terra a vostros
fasse’n mon senyor lo rey ço que bo sia a
Fassur, fill de Melchies, e Amasay, fill
Faynè, qui fou pare de Maàs. Aquests són
Fazí e Gehecham e Quenean e Temnià e
fe de la novella sgleya, justa cose era
fedrí [*] e no sap entendre en bestir la
fedrí jove e la obra és molt gran, car no
Fegeús e Benjamín e Bud e Canaan e Caran e
felisteus, los quals libres splanaren
felisteus e los captoreus. 13 E Canaan,
felisteus guerrajaven ab Yrrael, e fugiren
felisteus e caygueren morts en lo munt de
felisteus Saül e sos fills. Adonchs los
felisteus e habitaren en ellas. 8 E, com
felisteus e despullaren los morts, [*] qui
felisteus a Saül, 12 levaren-se tots los
felisteus se ajustaren aquí a batalla en
felisteus; 14 [*] e salvà nostro Senyor de
felisteus era atendade en lo pla de
felisteus se cuytà e vench en Betlem. 17
felisteus e aportaren aygüe del pou de la
felisteus contre Saül a batalla, e no los
felisteus lo’n féran tornar dient: –Ab
felisteus que David era untat rey sobre
felisteus vingueren e atendaren-se en lo
felisteus, liurar-los-has en las mias
felisteus lexaren aquí lurs déus e David
felisteus se ajustaren altre vegada en la
felisteus. 16 E féu David axí com li havia
felisteus e perseguí-la de Gabeon entrò
felisteus e humilià’ls e pres Gatza e las
felisteus. 2 E ferí Moab, e foren los
felisteus e de Amalech. 12 E Isay, fill de
felisteus e ferí Sabatay de Husay a Sipay,
felisteus, e aquí ferí Alchanam, fill de
fellonia de ton servent, car molt he
fembra, una pessa de pa a cascú e un tros
fenita. 28 E sobre las oliveras e los
fer?» (so és, si las orrellas no són
fer. E pres Saül la sua spasa e posà lo
fer novellas a lurs ýdolas e a lur poble.
fer tornar lo regna de Saül a ell, segons
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1Par 12,31
1Par 12,38
1Par 12,38
1Par 13,5
1Par 15,3
1Par 15,25
1Par 16,42
1Par 17,14
1Par 17,19
1Par 21,23
1Par 22,3
1Par 22,13
1Par 28,4
1Par 28,7
1Par 28,21
1Par 28,21
1Par 29,5
1Par 29,19
1Par 5,19
1Par 8,13
1Par 11,3
1Par 11,19
1Par 12,15
1Par 12,19
1Par 16,1
1Par 19,19
1Par 29,22
1Par 4,10
1Par 5,10
1Par 15,17
1Par 1,46
1Par 11,22
1Par 14,16
1Par 18,1
1Par 18,2
1Par 18,3
1Par 18,12
1Par 20,1
1Par 20,4
1Par 20,5
1Par 21,7
1Par 18,9
1Par 14,15
1Par 4,41
1Par 4,43
1Par 10,2
1Par 18,10
1Par Prol,2
1Par 11,6
1Par 20,3
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venguéssan en ajuda de David per
complit, e vengueren en Hebron per
romasos de Yrrael havían en cor de
entrò a la intrade de Emach, per
d’Irrael en Jerusalem per
dels milanars anaven alegrament per
havían ab ells trompes e sembes per
qui és stat abans que tu. 14 E
plaer, has feta aqueta noblesa per
vet que jo·t daré los meus bous a
la casa de Déu. 3 E ferros per
donchs seràs abundant si guardes a
los fills de mon pare volch a mi
empertotstemps, si s’sfortsa de
la obra molt hom cert e savi per
los prínceps, e tot lo poble per
5 [*] e aquellas de argent per
e tos testimonis e tos costums, de
M DCC LX hòmens a host. 19 E
dels habitadors de Agulon. Aquests
vells d’Irrael en Hebron al rey. E
portada. E no la volch beura. Açò
mes e era ple de totas parts, e
dels caps dels felisteus lo’n
XVI 1 E portaren l’archa de Déu e
que consumats éran per Yrrael;
Senyor aquell die ab gran alegria e
terme, e que sia la tua mà ab mi, e
de Galaad. 10 En lo temps de Saül
gran veu per donar alegria. 17 E
e regnà aprés ell Edat [*], qui
armes e de grans fets, de Cabseel,
com li havia manat nostro Senyor, e
18,Tit Capítol XVIII 1 Aprés açò
de la mà dels felisteus. 2 E
donant dons per trahut a David. 3 E
Amalech. 12 E Isay, fill de Seruià,
e David stave en Jerusalem, e Joab
batalla en Gatza ab los felisteus e
batallas ab los felisteus, e aquí
l’esguardament de nostro Senyor, e
rey de Amat, que David havia
car Déu axirà devant tu per
temps de Ezetxies, rey de Judà, e
fill de Sezaý, éran lurs caps; 43 e
e sos fills. Adonchs los falisteus
e que li fes gràcies, com havia
dels LXX enterpetredors stava
de David». 6 E dix: –Tot hom qui
e posà a Maguerà, en la pedrera del
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fer-lo regnar. 32 E dels fills de
fer regnar David sobre tot Yrrael. Encara
fer regnar David. 39 E stiguéran aquí per
fer venir l’archa de nostro Senyor de
fer pujar l’archa de Déu en lo loch que
fer pujar l’archa de la covinensa de Déu
fer-se oyir e als altres sturments a
fer-l’he star en mon alberch e mon
fer a saber las tuas noblesas. 20 Senyor
fer holocaust e las arades per lenya [*]
fer molts claus per obs de las portas del
fer las sirmònies e los judicis que comanà
fer rey e regnar sobre Yrrael. 5 [*] 6 E
fer los meus manaments e los meus juýs axí
fer totas aquestas obres, e encara has los
fer tot lo teu comandament. 29,Tit Capítol
fer tota obre de mà de mestres. Donchs,
fer-ho tot e de bastir lo palau que he
féran batalla ab los agaritans [*]. 20 [*]
féran fugir los habitadors de Gad. 14 E
féran covinensa ab David [*] devant nostro
féran los III vessalls. 20 Abisay, germà
féran fugir los amicharans a levant e a
féran tornar dient: –Ab los nostros caps
féran-la star dins lo tabernacle que
féran pau ab David e serviren-lo. E puxs
féran regnar [*] Salamó, fill de David. E
feràs companya de no destroyr-me, jo
feren batallas ab los agaritans e
feren star los levitans Emà, fill de Joel
ferí Median al camp de Moab; e lo nom de
ferí los II primers prínceps de Moab, e
ferí la host dels felisteus e perseguíferí David los felisteus e humilià’ls e
ferí Moab, e foren los moabites [*] donant
ferí David Adoròzey, rey de Sabà, a Amat,
ferí Edom en la vall de la Sal, e abaté
ferí Rabà e enderrochà-la. 2 E David
ferí Sabatay de Husay a Sipay, dels fills
ferí Alchanam, fill de Jaÿr, a Lamí, germà
ferí Yrrael. 8 E dix David a nostro Senyor
ferida e consumada tota la host de
ferir la host dels felisteus. 16 E féu
feriren lurs tabernacles, e los porxos qui
feriren las relíquies qui éran romasas de
feriren Jonatàs e Melchisua e Benadab,
ferit Adoràzer, [*]. E encara li tremès
ferma e pura segons açò que ells havían
ferrà lo gebuzeu primerament sia cap e
ferro, e·n Magerot. E axí ho féu de totas
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1Par 22,14
e III M quintars d’argent e aram e
1Par 22,16
16 d’or e d’argent e d’aram e de
1Par 29,2
d’argent e aram a las d’aram e
1Par 29,2
aram a las d’aram e ferro a las de
1Par 29,7
aram, e·ncara més C M quintars de
1Par 22,3
tall a bestir la casa de Déu. 3 E
1Par 14,14
e Déu li dix: –Puja derrera ells e
1Par 17,23 lo ceu alberch [*] perdurablament,
1Par 18,10
pau e que·l saludàs e que li
1Par 22,16 aram e de ferro sens nombre. Leva e
1Par 28,10
casa en son santuari, sfortsa’t e
1Par 28,20
’t e conforte’t e sias fort e
1Par 17,2
cortines. 2 E dix Natan a David:
1Par 15,16
als prínceps dels levitans que
1Par 17,6
meu poble, no que·ls digués que·m
1Par 7,33
33 E los fills de Lafalet foren
1Par 22,19
de nostro Senyor Déu, per ço que
1Par Prol,86
dels Dies dels reys», per ço és
1Par 10,5
son scuder viu açò que Saül havia
1Par 10,11
de Jabés-Galaad tot ço que havían
1Par 11,6
Joab, fill de Seruià, e fou
1Par 16,43
al portal. 43 E aprés que açò fou
1Par 17,16 qui és mon alberch, que tu m’hages
1Par 17,17
de ton servent de luny e has-ma
1Par 21,1
21,Tit Capítol XXI 1 E fou
1Par 21,17
e jo som aquell qui he peccat e he
1Par 21,17
Mas aquestas ovellas, qui no han
1Par 21,29 de nostro Senyor, que Moysès havia
1Par 28,19
E dix David: «Tot açò m’és stat
1Par Prol,14
què sia vera cose, o que sia
1Par 17,19 [*] com a tu és vengut a plaer, has
1Par 21,8 Senyor Déu: –Fort he peccat, com he
1Par 11,22
home valent d’armes e de grans
1Par 16,26 car són ýdoles, e nostro Senyor ha
1Par 27,31 éran prínceps sobre lo nombre dels
1Par 2,3
tres li infantà Barsua [*]. E
1Par 4,10
destroyr-me, jo faré açò e açò. E
1Par 6,31
aquests són tots aquells que David
1Par 10,5
scuder viu açò que Saül havia fet,
1Par 11,5
E pres David la devesa de Sion, e
1Par 11,24
[*], e aucís-lo [*]. 24 Tot açò
1Par 13,13
recullí ab si en la sua ciutat, e
1Par 14,16
ferir la host dels felisteus. 16 E
1Par 15,1
gents. 15,Tit Capítol XV 1 David
1Par 15,3
que la servíssan per tostemps. 3 E
1Par 16,8
Senyor e apellau lo ceu nom e
1Par 16,17 a Abraam, e son segrament [*]. 17 E
1Par 18,14 anà. 14 E regnà sobre tot Yrrael, e
1Par 19,2 Naàs, car son pare en son temps me
1Par 20,3
del ferro, e·n Magerot. E axí ho
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ferro, sens pes e sens nombre, e fusta e
ferro sens nombre. Leva e fes, e sia Déu
ferro a las de ferro e fusta a las de
ferro e fusta a las de fusta e pedres de
ferro. 8 E aquell qui havia pedres
ferros per fer molts claus per obs de las
fes-los la volta dessús, e vendràs
fes axí com has dit. 24 E sia cregut e
fes gràcies, com havia ferit Adoràzer,
fes, e sia Déu ab tu. 17 E manà David a
fes-ho. 11 E donà David a Salamó, son
fes açò, no·t temes ni hages por, car
–Fes tot ço que és en ton cor, car nostro
féssan star [*] ab hipnes e ab cants e ab
féssan casa de cedres ni que me’n
Fessat e Beniamel e Suar; aquests foren de
fessau venir l’archa de la amistansa de
fet que las històrias [*] e los boscatges
fet, féu semblant e morí. 6 E morí Saül e
fet los felisteus a Saül, 12 levaren-se
fet cap e senyor. 7 E habità David en la
fet, anà-ce’n tot lo poble, cascú en sa
fet venir? 17 E encara açò és stat poch en
fet sperador sobre tots los hòmens, Senyor
fet que Satenàs stech sobre Yrrael e
fet lo mal. Mas aquestas ovellas, qui no
fet mal. Senyor, sia la tua mà sobre mi e
fet en lo desert, e [*] lo holocaust era
fet a saber ab la forma de las obras de
feta novella cose sobre vella per scarnir
feta aqueta noblesa per fer a saber las
feta aquesta cose. Pas are la fellonia de
fets, de Cabseel, ferí los II primers
fets los cels. 27 Glòria e bellesa és
fets del rey David. 32 E [*] era conceller
féu [*] lo primer nat de Judà mal en l’
féu-li venir Déu açò que demanà tot. 11
féu star sobre [*] la casa de nostro
féu semblant e morí. 6 E morí Saül e III
féu-hi ciutat, apellada «ciutat de
féu Benayà, fill de Joyadà; e ell era [*]
féu-la posar en la casa de Obetedom [*]
féu David axí com li havia manat nostro
féu casa a nostro Senyor Déu en la sua
féu ajustar David tota la univercitat d’
féu saber a las gents las suas obres. 9
féu-lo star en Jacob en costuma, en
féu juý e justícia a tot son poble. 15 E
féu gran gràcia. E tremès David missatgers
féu de totas las altres ciutats dels fills
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1Par 22,3
e de las frontissas. Tot açò
1Par 23,1
era ja vell e sadoll de dies, e
1Par 26,10
car no era lo primer nat e son pare
1Par 26,32 [*] 32 [*] II M DCC caps petrons, e
1Par 27,23 cade trip de Yrrael. 23 E David no
1Par 27,24
de las paraules dels dies com
1Par 11,2
era viu [*], tu eras aquell qui
1Par 12,40 ab bous, ab vianda [*], ab pances e
1Par 1,43
que regnàs rey en Yrrael: Bele,
1Par 1,44
Bele, e regnà en son lloc Joab,
1Par 1,50
Machabel, filla de Matret, qui fou
1Par 2,8
Yrrael com peccà en lo vot. 8 E lo
1Par 2,18
fou Guèter ysmaelita. 18 Camel,
1Par 2,23
ciutats; totas aquestas foren del
1Par 2,31
fills d’Epahim foren Jasey, e lo
1Par 2,31
e lo fill de Jasey fou Safan, e lo
1Par 2,45 E Geracham engendrà Semey, 45 e lo
1Par 3,2
de Carmel, 2 e lo terç fou Absalon,
1Par 3,2
de Gessur; lo quart fou Adunies,
1Par 3,10
e Tamar era lur germana. 10 E lo
1Par 3,10 Salamó fou Roboam, e Abià fou son
1Par 3,13
13 e Cham [*], e Azetxies fou son
1Par 3,13
fou son fill, e Manacè fou son
1Par 3,14
son fill, 14 [*] e Jozies fou son
1Par 3,21
e Ysaÿes fou son germà, e son
1Par 3,22
fill fou [*] Abdies [*]. 22 E lo
1Par 4,8
e Assobebà e los linatges de Ariel,
1Par 4,15
éran. 15 E los fills de Calech,
1Par 4,19
[*] farahó, qui pres Marot. 19 E lo
1Par 4,21
21 E los fills de Colà,
1Par 4,34
34 E Massobat [*] e Jusà,
1Par 4,35
de Amassià, 35 e Joel e Gessur,
1Par 4,35
e Joel e Gessur, fill de Josebrà,
1Par 4,35
fill de Josebrà, fill de Sirayà,
1Par 4,37
e Adiel e Suel e Benÿas, 37 e Sizà,
1Par 4,37
37 e Sizà, fill de Dissipey,
1Par 4,37
fill de Dissipey, fill de Leon,
1Par 4,37
fill de Leon, fill de Jadeyà,
1Par 4,42
E Anaria e Refayà e Huriel,
1Par 5,8
cap Joel e Zacharies. 8 E Babel,
1Par 5,8
8 E Babel, fill de Assan,
1Par 5,8
Babel, fill de Assan, fill de Zama,
1Par 5,14
de Abial e fills de Hurí, de Geroe,
1Par 5,14
de Hurí, de Geroe, fill de Galaad,
1Par 5,14
fill de Galaad, fill de Michael,
1Par 5,14
fill de Michael, fill de Gisizay,
1Par 5,14
fill de Gisizay, fill de Gedó,
1Par 5,15
Gedó, fill de Gedús, 15 germà del
1Par 5,15 Gedús, 15 germà del fill de Abdies,
1Par 6,20
20 E per lur parentat Liluní fou
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féu aperallar David, e aperallà molt aram
féu regnar son fill Salamó sobre Yrrael, 2
féu-lo cap, 11 e Erlabies lo segon, e
féu-los lo rey David batlles sobre lo
féu comptar lo trip de Leví de hom de XX
féu comptar lo rey David. 25 E sobre los
feyas intrar e axir Yrrael devant ell. E
figues e vi e oli e bous e moltons en gran
fill de Beor, qui havia nom dabans
fill de Sara [*]. 45 [*] e regnà aprés ell
fill de Masaab. 51 E morí Adar, e foren
fill de Etan fou Azarià. 9 E los fills de
fill de Srom, engendrà d’Asubà, sa
fill de Machir, pare de Galaad. 24 E
fill de Jasey fou Safan, e lo fill de
fill de Safan, Aquilach. 32 E los fills de
fill de Semey fou Mahon, pare de Betzur.
fill de Mechaà, que fou filla de Calmay,
fill de Aguayt, 3 lo quint fou Geroboam,
fill de Salamó fou Roboam, e Abià fou son
fill, [*] 11 [*] 12 e [*] Azaries [*] 13 e
fill, e Manacè fou son fill, 14 [*] e
fill, 14 [*] e Jozies fou son fill. 15 E
fill. 15 E los de Jozies: son primer nat
fill fou [*] Abdies [*]. 22 E lo fill de
fill de Sachanias fou Samÿas, e los fills
fill de Arum. 9 Fou Jabés [*] dient: –Li
fill de Gerosonà, e Eyram e Elà [*] foren
fill de la muller de Odià, germana de
fill de Judà: Ber, pare de Lechà, e Leedà,
fill de Amassià, 35 e Joel e Gessur, fill
fill de Josebrà, fill de Sirayà, fill de
fill de Sirayà, fill de Asiel, 36 e Obenay
fill de Asiel, 36 e Obenay e Joachabà e
fill de Dissipey, fill de Leon, fill de
fill de Leon, fill de Jadeyà, fill de
fill de Jadeyà, fill de Saÿr, e Samaÿas.
fill de Saÿr, e Samaÿas. 38 Aquests són
fill de Sezaý, éran lurs caps; 43 e
fill de Assan, fill de Zama, fill de Joel,
fill de Zama, fill de Joel, aquell
fill de Joel, aquell habitave en Arroer
fill de Galaad, fill de Michael, fill de
fill de Michael, fill de Gisizay, fill de
fill de Gisizay, fill de Gedó, fill de
fill de Gedó, fill de Gedús, 15 germà del
fill de Gedús, 15 germà del fill de
fill de Abdies, fill de Gemí, cap dels de
fill de Gemí, cap dels de la casa de lurs
fill de Gerzon, e Gèyal fou fill d’
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1Par 6,41
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1Par 6,43
1Par 6,43
1Par 6,43
1Par 6,44
1Par 6,44
1Par 6,44
1Par 6,45
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fou fill de Gerzon, e Gèyal fou
fou fill d’aquell, e Sumà fou
fou fill d’aquell. 21 [*] e Samare
fills de aquell, 23 [*] e Abisay,
e Abisay, fill de aquest, e Asuris,
Asuris, fill †de Corè†, 24 e Càhat
24 e Càhat fill de aquell, e Uriel
e Uriel fill d’aquell, e Uïas
e Uïas fill d’aquell, e Idul
de Mearí foren Mealí e Libín, son
e Libín, son fill, e Semeý fon
éran aquests: [*] Eman lo cantor,
[*] Eman lo cantor, fill de Joel,
fill de Joel, fill de Samuel, 34
fill de Samuel, 34 fill de Alcanà,
34 fill de Alcanà, fill de Roratam,
fill de Roratam, fill de Diel,
fill de Diel, fill de Toa, 35
Diel, fill de Toa, 35 fill de Sub,
Toa, 35 fill de Sub, fill de Stenà,
Sub, fill de Stenà, fill de Mèat,
fill de Mèat, fill de Nasay, 36
fill de Nasay, 36 fill de Altarà,
36 fill de Altarà, fill de Joel,
fill de Joel, fill de Azaries,
fill de Azaries, fill de Sef, 37
fill de Sef, 37 fill de Càat,
Sef, 37 fill de Càat, fill de Cir,
de Càat, fill de Cir, fill de Cib,
fill de Cib, fill de Tora, 38 [*]
fill de Tora, 38 [*] fill de Cahat,
38 [*] fill de Cahat, fill de Leví,
la part dreta. E aquell Asap fon
aquell Asap fon fill de Baraquies,
de Baraquies, fill de Supnà, 40
fill de Supnà, 40 fill de Michael,
fill de Michael, fill de Baassagès,
Baassagès, fill de Maletchies, 41
de Maletchies, 41 fill de Tamay,
41 fill de Tamay, fill de Fare,
fill de Fare, fill de Edies, 42
fill de Edies, 42 fill de Atan,
42 fill de Atan, fill de Simrà,
fill de Simrà, fill de Semer, 43
fill de Semer, 43 fill de Jàat,
43 fill de Jàat, fill de Gerson,
a la part sinestra. E Atan,
sinestra. E Atan, fill de Guisí,
Atan, fill de Guisí, fill de Abdí,
fill de Abdí, fill de Mauch, 45 [*]
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fill d’aquell, e Sumà fou fill d’aquell.
fill d’aquell. 21 [*] e Samare fill de
fill de aquell [*]. 22 [*] e Aminadap [*]
fill de aquest, e Asuris, fill †de Corè†,
fill †de Corè†, 24 e Càhat fill de aquell,
fill de aquell, e Uriel fill d’aquell, e
fill d’aquell, e Uïas fill d’aquell, e
fill d’aquell, e Idul fill de aquell. 25
fill de aquell. 25 E los fills de Etanà
fill, e Semeý fon fill de aquell, e Usaà,
fill de aquell, e Usaà, de aquell, 30 [*]
fill de Joel, fill de Samuel, 34 fill de
fill de Samuel, 34 fill de Alcanà, fill de
fill de Alcanà, fill de Roratam, fill de
fill de Roratam, fill de Diel, fill de
fill de Diel, fill de Toa, 35 fill de Sub,
fill de Toa, 35 fill de Sub, fill de
fill de Sub, fill de Stenà, fill de Mèat,
fill de Stenà, fill de Mèat, fill de
fill de Mèat, fill de Nasay, 36 fill de
fill de Nasay, 36 fill de Altarà, fill de
fill de Altarà, fill de Joel, fill de
fill de Joel, fill de Azaries, fill de
fill de Azaries, fill de Sef, 37 fill de
fill de Sef, 37 fill de Càat, fill de Cir,
fill de Càat, fill de Cir, fill de Cib,
fill de Cir, fill de Cib, fill de Tora, 38
fill de Cib, fill de Tora, 38 [*] fill de
fill de Tora, 38 [*] fill de Cahat, fill
fill de Cahat, fill de Leví, fill de
fill de Leví, fill de Yrrael. 39 E son
fill de Yrrael. 39 E son germà Ysay stave
fill de Baraquies, fill de Supnà, 40 fill
fill de Supnà, 40 fill de Michael, fill de
fill de Michael, fill de Baassagès, fill
fill de Baassagès, fill de Maletchies, 41
fill de Maletchies, 41 fill de Tamay, fill
fill de Tamay, fill de Fare, fill de
fill de Fare, fill de Edies, 42 fill de
fill de Edies, 42 fill de Atan, fill de
fill de Atan, fill de Simrà, fill de
fill de Simrà, fill de Semer, 43 fill de
fill de Semer, 43 fill de Jàat, fill de
fill de Jàat, fill de Gerson, fill de
fill de Gerson, fill de Leví. 44 E los
fill de Leví. 44 E los fills de Merarí,
fill de Guisí, fill de Abdí, fill de
fill de Abdí, fill de Mauch, 45 [*] fill
fill de Mauch, 45 [*] fill de Amasies,
fill de Amasies, fill de Alchies, 46 fill
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1Par 6,45
de Mauch, 45 [*] fill de Amasies, fill de Alchies, 46 fill de Amsí, fill de
1Par 6,46
de Amasies, fill de Alchies, 46 fill de Amsí, fill de Barí, fill de Sàmer,
1Par 6,46
fill de Alchies, 46 fill de Amsí, fill de Barí, fill de Sàmer, 47 fill de
1Par 6,46
46 fill de Amsí, fill de Barí, fill de Sàmer, 47 fill de Meassí, fill de
1Par 6,47
fill de Barí, fill de Sàmer, 47 fill de Meassí, fill de Muzí, fill de
1Par 6,47
fill de Sàmer, 47 fill de Meassí, fill de Muzí, fill de Merarí, fill de
1Par 6,47
47 fill de Meassí, fill de Muzí, fill de Merarí, fill de Leví. 48 E lurs
1Par 6,47
fill de Muzí, fill de Merarí, fill de Leví. 48 E lurs germans levitans
1Par 6,50
los fills de Aron: Aletzar e son fill Fineès e Besua, fill d’aquell; 51 e
1Par 6,50
Aletzar e son fill Fineès e Besua, fill d’aquell; 51 e Nuu, de aquell, e
1Par 6,56
e sos cortills donaren a Calef, fill de Sefoniè. 57 E als fills de Aron
1Par 7,13
e Guÿm e Gétzare e Salum, qui fou fill de Balaat. 14 E los fills de Manacè
1Par 7,16 E infantà Macahà, muller de Mahir, fill e mès-li nom Fares; e lo nom de son
1Par 7,17 aquell éran Hulam e Rèquen. 17 E lo fill de Hulam, Badan. E aquests són los
1Par 7,17
E aquests són los fills de Galaad, fill de Mahir, fill de Manacè. 18 E lur
1Par 7,17
los fills de Galaad, fill de Mahir, fill de Manacè. 18 E lur germana, la
1Par 7,20
Efraÿm foren Sutalla e Bàret, son fill d’aquell, e Tàhat, fill de aquell, e
1Par 7,20
Bàret, son fill d’aquell, e Tàhat, fill de aquell, e Talade, fill d’aquell,
1Par 7,20
e Tàhat, fill de aquell, e Talade, fill d’aquell, e Taam, fill d’aquell, 21
1Par 7,20
e Talade, fill d’aquell, e Taam, fill d’aquell, 21 e Sabet, fill d’
1Par 7,21
e Taam, fill d’aquell, 21 e Sabet, fill d’aquell, e Sutalla, fill d’aquell,
1Par 7,21
e Sabet, fill d’aquell, e Sutalla, fill d’aquell, e Àsser e Alet. E meteren
1Par 7,23
E tornà ab sa muller, e consabé un fill, e mès-li nom Beriahà, car en mal
1Par 7,29
habitaren los fills de Josep, fill de Yrrael. 30 E los fills de Asser
1Par 8,37 Massaà engendrà Banbanà, e Rafà fon fill d’aquell, e Aletzà de aquell, e
1Par 8,37
e Aletzà de aquell, e Azael fou fill d’aquell. 38 Azael hach VI fills que
1Par 9,4
e cativaren-los tots. 4 E Hoý, fill de Amiüd, fill de Ambrí, [*] fill de
1Par 9,4
-los tots. 4 E Hoý, fill de Amiüd, fill de Ambrí, [*] fill de Boní, e dels
1Par 9,4
fill de Amiüd, fill de Ambrí, [*] fill de Boní, e dels fills de Fares, fill
1Par 9,4
de Boní, e dels fills de Fares, fill de Judà. 5 E de Salochan; Esayay, son
1Par 9,7
7 E dels fills de Benjamín Salu, fill de Massulan, fill de Addayà, fill de
1Par 9,7
de Benjamín Salu, fill de Massulan, fill de Addayà, fill de Samià; 8 e
1Par 9,7
fill de Massulan, fill de Addayà, fill de Samià; 8 e Jabamès, fill de
1Par 9,8
Addayà, fill de Samià; 8 e Jabamès, fill de Gerocam; e Elà, fill de Huzí, fill
1Par 9,8
e Jabamès, fill de Gerocam; e Elà, fill de Huzí, fill de Mercrí; e Massulan,
1Par 9,8
de Gerocam; e Elà, fill de Huzí, fill de Mercrí; e Massulan, fill de
1Par 9,8
Huzí, fill de Mercrí; e Massulan, fill de Safayà, fill de Rauel, fill de
1Par 9,8
Mercrí; e Massulan, fill de Safayà, fill de Rauel, fill de Ybanies, 9 e lurs
1Par 9,8
fill de Safayà, fill de Rauel, fill de Ybanies, 9 e lurs germans segons
1Par 9,11
e Jorip e Joatxim 11 e Atzeries, fill de Alchies, fill de Massulam, fill de
1Par 9,11
11 e Atzeries, fill de Alchies, fill de Massulam, fill de Sadoch, fill de
1Par 9,11
fill de Alchies, fill de Massulam, fill de Sadoch, fill de Maraioch, fill de
1Par 9,11
fill de Massulam, fill de Sadoch, fill de Maraioch, fill de Acicub, majoral
1Par 9,11
fill de Sadoch, fill de Maraioch, fill de Acicub, majoral de la casa de Déu.
1Par 9,12
de la casa de Déu. 12 E Adies, fill de Gerocam, fill de Fassur, fill de
1Par 9,12
Déu. 12 E Adies, fill de Gerocam, fill de Fassur, fill de Melchies, e
1Par 9,12
fill de Gerocam, fill de Fassur, fill de Melchies, e Amasay, fill de Adiel,
1Par 9,12
Fassur, fill de Melchies, e Amasay, fill de Adiel, [*] fill de Massulam, e fou
1Par 9,12
e Amasay, fill de Adiel, [*] fill de Massulam, e fou fill de Masbenut,
1Par 9,12
Adiel, [*] fill de Massulam, e fou fill de Masbenut, qui fou fill de Emar. 13
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1Par 9,12
e fou fill de Masbenut, qui fou
1Par 9,14
14 E dels levitans fou Samaÿas,
1Par 9,14
fou Samaÿas, fill de Assup,
1Par 9,14
fill de Assup, fill de Maritam,
1Par 9,15 Baobatar e Ros e Gagal e Machaninà,
1Par 9,15 e Gagal e Machaninà, fill de Michà,
1Par 9,15
fill de Michà, fill de Saf,
1Par 9,16
de Saf, fill de Assap, 16 e Abdies,
1Par 9,16
16 e Abdies, fill de Samaÿas,
1Par 9,16
fill de Samaÿas, fill de Galal,
1Par 9,16
fill de Gedicun, e Baraquies,
1Par 9,16
e Baraquies, fill de Assaà,
1Par 9,19
dels fills de Leví. 19 E Salum,
1Par 9,19
de Leví. 19 E Salum, fill de Coré,
1Par 9,19
fill de Coré, fill de Abiassab,
1Par 9,20
†los presents† [*]. 20 E Fineès,
1Par 9,21
Senyor era ab ell. 21 E Zaries,
1Par 9,36
nom de sa muller Mahacà, 36 e son
1Par 10,14
lo ocís, e girà lo regne a David,
1Par 11,6
la host. E pujà primerament Joab,
1Par 11,11
ab tot Yrrael [*]. 11 [*] Jabusam,
1Par 11,12 vegade. 12 E aprés ell era Aletzar,
1Par 11,22 lo terç no poch venir. 22 E Benayà,
1Par 11,24
-lo [*]. 24 Tot açò féu Benayà,
1Par 11,26
Azael, germà de Joab, e Elcanà,
1Par 11,28
e [*] lo falonita, 28 e Iran,
1Par 11,31
Mareray notofarita, [*] 31 e Iray,
1Par 11,33
de Gem lo solamita. E Jonatan,
1Par 11,35
Sagí, lo arrarita 34 [*] 35 Elifà,
1Par 11,37
lo folonita, 37 [*] e Naharay,
1Par 11,38 E Joel, germà de Netà, e Amibear,
1Par 11,39 baró portador de las armes de Johà,
1Par 11,41
[*] 41 e Urries lo eteu, e Saabat,
1Par 11,42
fill de Aquilat; 42 e Adunmà,
1Par 11,43
sobre ell los XXX, 43 e Aman,
1Par 11,44 44 e Uizies lo stareu, e Samazioel,
1Par 11,45
de Otan lo arorita, 45 e Jadiel,
1Par 12,1 dementre que era detengut [*] Saül,
1Par 12,3
cap d’ells era Atchiàtzar e Joàs,
1Par 12,3
Samayà de Gabaà, e Jaziel e Sàlati,
1Par 12,7
de Curaytas, 7 e Joelà e Sabadià,
1Par 12,18
e dix: –Amb tu, David, e amb tu,
1Par 15,17
17 E feren star los levitans Emà,
1Par 16,38
son ésser. 38 E Obetedom [*],
1Par 18,10 rey de Sabaà; 10 tramès Adoram son
1Par 18,12
felisteus e de Amalech. 12 E Isay,
1Par 18,15
a tot son poble. 15 E Joab,
1Par 18,15
era sobre tota la host. E Josafat,
1Par 18,16 Eliüd, era salmanador. 16 E Sadoch,
1Par 18,16
fill d’Ehitub, e Aximàlech,
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fill de Emar. 13 E lurs germans qui foren
fill de Assup, fill de Maritam, fill de
fill de Maritam, fill de Sbayà, de Merarí,
fill de Sbayà, de Merarí, 15 e Baobatar e
fill de Michà, fill de Saf, fill de Assap,
fill de Saf, fill de Assap, 16 e Abdies,
fill de Assap, 16 e Abdies, fill de
fill de Samaÿas, fill de Galal, fill de
fill de Galal, fill de Gedicun, e
fill de Gedicun, e Baraquies, fill de
fill de Assaà, fill de Alcanà, qui stava
fill de Alcanà, qui stava al corral de
fill de Coré, fill de Abiassab, fill de
fill de Abiassab, fill de Corè, e sos
fill de Corè, e sos germans de la casa de
fill de Aletzar, fou senyor sobre ells
fill de Mensalmes, fou porter de la porta
fill lo primer nat hach nom Abdon, [*] e
fill de Ysay. 11,Tit Capítol XI 1
fill de Seruià, e fou fet cap e senyor. 7
fill de Achinoní, aquest era cap dels
fill de son oncle lo Orayta; aquest era
fill de Joyadà, home valent d’armes e de
fill de Joyadà; e ell era [*] dels III
fill de son oncle, de Belom, 27 e Zamot
fill de Iques rozaytà e Alízer antoricha,
fill de Ribay, de Gabeà, dels fills de
fill de Sagí, lo arrarita 34 [*] 35 Elifà,
fill de Ul, 36 Afer lo macharita e Achia
fill de Sbay. 38 E Joel, germà de Netà, e
fill de Guerrí, 39 e Sàlet lo amonita, e
fill de Sayà, 40 e Iroyà lo gef [*] 41 e
fill de Aquilat; 42 e Adunmà, fill de
fill de Suzà, lo robonita, cap del trip de
fill de Mahacà, e Josafat lo mutaneu 44 e
fill de Otan lo arorita, 45 e Jadiel, fill
fill de Simbrí, e Josà, germà de Rissí, 46
fill de Sis; ells éran dels vessalls
fill de Samayà de Gabaà, e Jaziel e
fill de Smanat; e Brachà e Geadà e Natot.
fill de Gerochà de Gador. 8 Del trip de
fill de Jassè, pau, pau sia ab tu e pau
fill de Joel [*] 18 e sos germans [*] e
fill de Judicum, [*] era sobre los
fill al rey David per demanar pau e que·l
fill de Seruià, ferí Edom en la vall de la
fill de Seruià, era sobre tota la host. E
fill de Eliüd, era salmanador. 16 E
fill d’Ehitub, e Aximàlech, fill de
fill de Abiatar, éran capellans. E
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1Par 18,17 Senessarè era notari. 17 E Benaÿas,
1Par 19,1
rey dels fills d’Amon, e regnà son
1Par 19,2 dix David: –Faré amistansa ab Naum,
1Par 20,5
felisteus, e aquí ferí Alchanam,
1Par 20,7
Rafà. 7 [*] e aucís-lo Jonatan,
1Par 22,5 cedre. 5 E adonchs dix David: –Mon
1Par 22,5
David de açò que havia obs son
1Par 22,6
abans que morís. 6 E apellà son
1Par 22,9
[*] devant mi. 9 Tu hauràs un
1Par 22,10
casa al meu nom, ell me serà
1Par 22,11 per tostemps.” 11 Donchs ara, mon
1Par 23,1
e sadoll de dies, e féu regnar son
1Par 24,6
Aytamar. 6 E scriví-los Samaÿas,
1Par 24,6
los prínceps e devant Sadoch, [*]
1Par 24,24
quart, e Uziel, lo quint. 24 E lo
1Par 24,24
24 E lo fill de Uziel, Michà, e lo
1Par 24,25
e lo germà de Michà, Jazies, e lo
1Par 24,26
fills de Merarí, Maalí e Muzí, e lo
1Par 24,28
de Maalí fou Aletzar, que no hach
1Par 25,9
9 E axí la primera sort a Josep,
1Par 26,1
foren dels coraytans Masalonies,
1Par 26,6 lo havia beneÿt. 6 E a Zamaÿas, son
1Par 26,14
sort a sol ixent a Ysaÿes [*] fou
1Par 26,28
santificava Samuel profeta e Saül,
1Par 26,28
e Saül, fill de Cis, e Abner,
1Par 26,28
Cis, e Abner, fill de Ner, e Joab,
1Par 27,2
part del mes primer era de Beà,
1Par 27,5
la host del terç mes era Benaÿas,
1Par 27,6
ell mès per regidor Amisadab, son
1Par 27,7
germà de Joab, e Sabadies, son
1Par 27,9
9 E del sizèn mes fou príncep Hirà,
1Par 27,15 mes fou príncep Helday de Natorfat,
1Par 27,16
era guiador e cònsol [*] Safaries,
1Par 27,17
17 e del trip de Leví, Ysabies,
1Par 27,17
de Leví, Ysabies, fill de Camiel;
1Par 27,18
18 e dell trip de Judà, Elizeu,
1Par 27,18 David; e del trip de Ysacar, Ambrí,
1Par 27,19
19 e del trip de Zabulon, Ismaÿas,
1Par 27,19
e del trip de Naptalim, Gerimot,
1Par 27,20
20 e del trip de Efraÿm, Asaÿa,
1Par 27,20
e del trip de Manassès, Joel,
1Par 27,21 de Efraÿm qui era en Galaad, Ydó,
1Par 27,21
e del trip de Benjamín, Jaziel,
1Par 27,22
22 e del trip de Dan, Azariel,
1Par 27,24
com las stelas del cel.» 24 E Joab,
1Par 27,25
del rey era tresorer Assuàner,
1Par 27,25
e en los castells era Jomatan,
1Par 27,26
de fora e de la lauró era Afrí,
1Par 27,27
27 e sobre les vinyes era Semeý,
1Par 27,29
los bous de las valls era Safach,
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fill de Joyadà, era sobre los retheus [*].
fill, lo qual havia nom Anum [*]. 2 E dix
fill de Naàs, car son pare en son temps me
fill de Jaÿr, a Lamí, germà de Goliès lo
fill de Simechà, germà de David. Aquests
fill Salamó és fedrí [*] e no sap entendre
fill gran moltitut abans que morís. 6 E
fill Salamó e manà-li que bastís la casa
fill que serà hom de repòs e reposar-l’
fill e jo li seré pare, e endressaré lo
fill, sia nostro Senyor ab tu, e seràs
fill Salamó sobre Yrrael, 2 e ajustà tots
fill de Natanael, escrivà del trip de
fill de Abiatar, per ésser caps petrons.
fill de Uziel, Michà, e lo fill de Michà,
fill de Michà, Samir, 25 e lo germà de
fill de Jazies, Zacaries. 26 E los fills
fill de Muzí, Jaassies. 27 E foren fills
fill. 29 De Sis [*] fou Joaramael. 30 E
fill de Assap; e la segona sort a Gadalàs
fill de Coré, dels fills de Assap. 2 E los
fill, nasquéran fills que fóran senyors de
fill de aquest [*]. 15-16 [*] 17-23 [*]
fill de Cis, e Abner, fill de Ner, e Joab,
fill de Ner, e Joab, fill de Seruià, tot
fill de Seruià, tot ço qui era santificat
fill de Sabdiel; en la sua part havia
fill de Joadà, lo [*] prevera, e en sa
fill. 7 E sobre la part del mes quart fou
fill, aprés ell, e era sa companya XXIIII
fill de Siquís, lo recorrà, e en sa
fill de Natiel, e en sa companya éran
fill de Mahachà; 17 e del trip de Leví,
fill de Camiel; fill de Naton, Sadoch; 18
fill de Naton, Sadoch; 18 e dell trip de
fill dels germans de David; e del trip de
fill de Micael; 19 e del trip de Zabulon,
fill de Abadies; e del trip de Naptalim,
fill de Aziel; 20 e del trip de Efraÿm,
fill de Sazes; e del trip de Manassès,
fill de Padies; 21 e del trip de Efraÿm
fill de Zacaries; e del trip de Benjamín,
fill de Abner; 22 e del trip de Dan,
fill de Geroam. Aquests foren los prínceps
fill de Seruià, lo comensà a comptar e no
fill de Adiel, e sobre los tresors de
fill de Uzies. 26 E sobre los faedors de
fill de Caliüd, 27 e sobre les vinyes era
fill de Ramà, e sobre los cellers del vi
fill de Edelay. 30 E sobre los camells era
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1Par 27,32
e home discret e scrivà; [*] Jael,
1Par 27,34
34 E era aprés ell Joyadè,
1Par 28,6
[*] 6 E dix Déu a mi: “Salamó, ton
1Par 28,6
[*], car jo he alegit a ell per
1Par 28,11 -ho. 11 E donà David a Salamó, son
1Par 28,20 Déu.» 20 E dix David a Salamó, son
1Par 29,1
qui era devant ell: –Salamó, mon
1Par 29,22
alegria e féran regnar [*] Salamó,
1Par 29,26 [*] hach [*] en Yrrael. 26 E David,
1Par 29,28
e de honor. E regnà Salamó son
1Par 2,50
E Achzà fou filla de Calech. 50 [*]
1Par 1,50 e lo nom de sa muller era Machabel,
1Par 2,21
21 E despuxs vench Srom a la
1Par 2,35
Saarchaà. 35 E Seran donà-li sa
1Par 2,49
e pare de Gabací. E Achzà fou
1Par 3,2
Absalon, fill de Mechaà, que fou
1Par 3,5 Salamó; aquests IV hach de Bersabé,
1Par 7,24
en mal era en son alberch, 24 e sa
1Par 15,29
tro a la ciutat de David, Nicol,
1Par 2,34
34 E Seran no hach fills, sinó
1Par 4,27
27 E Seneý hach XVI fills e VI
1Par 7,15
segon Salfat, lo qual no hagué sinó
1Par 14,3
mullers en Jerusalem, e engendrà
1Par 23,22
e Sis. 22 E Aletzar [*] hach [*]
1Par 25,5
E donà Déu a Aman XIIII fills e III
1Par 1,5
4 Noè, Sem, Cam, Jàfet. 5 Los
1Par 1,6
e Tubal e Mose e Tiram. 6 E los
1Par 1,7
Seman, Edifat e Soarmà. 7 E los
1Par 1,8
los quireus e los radauras. 8 E los
1Par 1,9
e Abdè e Romà e Septachà. E los
1Par 1,17
arnadeus e samaritans [*]. 17 E los
1Par 1,19
Éber. 19 E foren nats a Éber II
1Par 1,23
e Jabach. E tots aquests foren
1Par 1,24
foren fills de Gechan. 24 E los
1Par 1,28 Tare engendrà [*] Abraam. 28 E los
1Par 1,31
e Nafís e Quèdema. Aquests foren
1Par 1,32
foren fills de Ysmael. 32 E los
1Par 1,34 34 E Abraam engendrà Ysach. E los
1Par 1,36
Gebús e Johavilan e Corè. 36 E los
1Par 1,37
e Temnià e Amalech. 37 E los
1Par 1,38 e Jamre e Sammà e Miran. 38 E los
1Par 1,39 Am e Dian e Àsser e Dizan. 39 E los
1Par 1,40 Lotan, que hach nom Ramnà. 40 E los
1Par 1,40
e Nanat e Ebel e Safí e Onan. E los
1Par 1,41 de Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E los
1Par 1,42
Esbran e Aytaran e Caran. 42 E los
1Par 1,42
Balam e Senavan e Jactan. E los
1Par 2,1
2,Tit Capítol segon 1 Aquests foren
1Par 2,1
mudà lo nom Yrrael. Aquests foren
1Par 2,3
Naptalim, Gad e Asser. 3 E los
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fill de Simon, era ab los fills del rey.
fill de Benaÿas, e Abiatar. E Joab era
fill, bestirà a mi casa [*], car jo he
fill e jo li saré pare. 7 E jo endressaré
fill, la forma del palau e de sas casas e
fill: –Sfortce’t e conforte’t e sias
fill, és u que nostro Senyor Déu ha alet,
fill de David. E untaren-lo a nostro
fill de Jassè, regnà sobre tot Yrrael 27
fill en loch d’ell. 29 E las peraules del
Fill de Hur, lo seu primer nat fou de
filla de Matret, qui fou fill de Masaab.
filla de Machir, pare de Galaad, e presfilla per muller, e infantà Aray Estey. 36
filla de Calech. 50 [*] Fill de Hur, lo
filla de Calmay, rey de Gessur; lo quart
filla de Amiel. 6 [*] Elizamà, 7 Elifàlet
filla hach nom Zalaraalenzar, la qual
filla de Saül, sguardà per la finestra e
fillas, e havia un catiu egipcià, que
fillas; e sos germans no hagueren molts
fillas. 16 E infantà Macahà, muller de
fillas e fills, 4 los quals havían nom
filles, e prenguéran los fills de Sis [*].
filles. 6 Tots aquests per mà de lurs
fills de Jàfet foren Gómer e Magoy, Naday
fills de Gómer foren Seman, Edifat e
fills de Genan foren Elizà e Traciza e los
fills de Cam foren Ehús e los egipcians e
fills de Romà foren Sàbaa e Dedan. 10 E
fills de Sem foren Elam e Assur e Arfassat
fills, lo nom de la un fou Fàlech, e·n
fills de Gechan. 24 E los fills de Sàlef
fills de Sàlef foren Sem, Arficiat, Sala,
fills de Abraam foren Ysach e Ysmael. 29
fills de Ysmael. 32 E los fills que
fills que engendrà Caturà, concopina de
fills de Ysach foren Ysaú [*]. 35 [*]
fills de Elifans foren Teniman e Homar e
fills de Reuel foren Nàhat e Jamre e Sammà
fills de Saÿr foren Loscan e Sebal e
fills de Loscan, Heyl e Geheman e Manahà e
fills de Saban foren Aylam e Nanat e Ebel
fills de Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E los
fills de Am e Dian foren Dison [*] e
fills de Ésan foren Balam e Senavan e
fills de Dison foren Hus e Aram. 43
fills de Jacob, al qual nostro Senyor mudà
fills de Jacob: Rubèn, Simeon, Leví, Judà,
fills de Judà foren Her e Onan e Salè.
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1Par 2,4
infantà Fares e Zàram. E foren los
1Par 2,5
los fills de Judà cinc. 5 E los
1Par 2,6
de Fares foren Srom e Mul. 6 E los
1Par 2,9
lo fill de Etan fou Azarià. 9 E los
1Par 2,16
foren Sarugà e Abigal. E los
1Par 2,18
sa muller, Gericó. Aquests són sos
1Par 2,25
pare de Tecoha. 25 E foren los
1Par 2,28
e Jaquim e Quer. 28 E foren los
1Par 2,30
infantà-li Aban e Molid. 30 E los
1Par 2,31
E morí Sàled sens infans. 31 E los
1Par 2,32
fill de Safan, Aquilach. 32 E los
1Par 2,33
E morí Gèter sens infans. 33 E los
1Par 2,34 de Gerechmael. 34 E Seran no hach
1Par 2,47
E Aram engendrà Gecdan. 47 E los
1Par 2,52
la mitat de las passades, e hach
1Par 2,54
e aquell fou ysraelita. 54 E los
1Par 3,1
Capítol terç 1 Aquests són los
1Par 3,5
nasqueren-li en Jerusalem aquests
1Par 3,9
Jafia 8 [*] e Eludà [*]. 9 Tots són
1Par 3,17
lo quart Celum. 16 [*] 17 E los
1Par 3,19
e Assomà e Nebabies. 19 E los
1Par 3,19
Padies, Carrabael e Semehí; e los
1Par 3,21
e Riassà e Bàuxer [*]. 21 E los
1Par 3,22
fill de Sachanias fou Samÿas, e los
1Par 3,23
e Saphar, qui foren V. 23 E los
1Par 3,24
Atzaricam, qui foren III. 24 E los
1Par 4,1
VII. 4,Tit Capítol quart 1 E los
1Par 4,3
dels saritans. 3 E aquests són los
1Par 4,4
pare de Cusí; aquests II foren
1Par 4,6
e Timuy e Asfí. Aquests foren los
1Par 4,7
foren los fills de Nahatà. 7 E los
1Par 4,13
los linatges de Tanchà. 13 E los
1Par 4,15
car †Leoedis† éran. 15 E los
1Par 4,16
foren pares de Canahan. 16 E los
1Par 4,17
Sipà e Tirià e Azarael. 17 E los
1Par 4,18
pare de Sonoe. E aquests són
1Par 4,20
Ermà e Benanan e Tilon. E los
1Par 4,21
[*] Iscot e Benzalalide. 21 E los
1Par 4,24
aquí ab lo rey quan regnà. 24 E los
1Par 4,27 Secur e Seneý. 27 E Seneý hach XVI
1Par 4,27
linatges no cresqueren tant com los
1Par 4,42
42 E a ells matexs, ço és, als
1Par 5,1
de vuy. 5,Tit Capítol quint 1 Los
1Par 5,3 fou anomenada a Josep. 3Donchs, los
1Par 5,4
e Falum e Cerom e Carmí. 4 E los
1Par 5,11
de sol ixent de Galaad. 11 E los
1Par 5,14
e Siza e Àber. 14 Aquests són los
1Par 5,14
14 Aquests són los fills de Abial e
1Par 5,18
d’Irrael, 18 ço és a saber, los
1Par 6,1
die de vuy. 6,Tit Capítol VI 1 Los
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fills de Judà cinc. 5 E los fills de Fares
fills de Fares foren Srom e Mul. 6 E los
fills de Zàram foren [*]. 7 [*] Achor,
fills de Srom que li infantà Nezaracamel
fills de Sarugà foren Abigay e Joab e
fills: Sézer e Sobal e Ardon. 19 E murí
fills de Gerexinel [*], lo primer nat Ram
fills de Onam Samay [*]; foren Nadab e
fills de Nadab foren Sàled, Epahim. E morí
fills d’Epahim foren Jasey, e lo fill de
fills de Jadà, germà de Semehi, foren
fills de Johe foren Pàlet e Samzà. Tots
fills, sinó fillas, e havia un catiu
fills de Gecdan foren Regen e Jochan e
fills; 53 e del linatge de Cariaciarim fou
fills de Samet foren Laem e lo Nafà e
fills de David que nasqueren en Hebron: lo
fills: Sevichà e Sebab e Natan e Salamó;
fills de David e són VIIII, menys de
fills de Joatxim foren Assà e Salriem 18 e
fills de Padies, Carrabael e Semehí; e los
fills de Carrubael foren Massulam e
fills de Anemies foren Peleties, e Ysaÿes
fills de Samÿas foren Atús e Gagal e
fills de Naries foren Joanay, Etzachies e
fills de Joanay foren Atdaÿas e Eliazip e
fills de Judà foren Fares e Sram e Carmí e
fills de Etam: Gezrael e Ysupnà e Gerbàs,
fills de Hur, primerament nat d’Efrata e
fills de Nahatà. 7 E los fills de Elà
fills de Elà foren Sàlet e Súar e Tenan. 8
fills de Tanaach foren Ataniel, Arab, e
fills de Calech, fill de Gerosonà, e Eyram
fills de Gelae foren Apas, Sipà e Tirià e
fills de Eforà foren Gèrech e Màrob e Éser
fills de [*] farahó, qui pres Marot. 19 E
fills de [*] Iscot e Benzalalide. 21 E los
fills de Colà, fill de Judà: Ber, pare de
fills de Simeon foren Nomu e Jamim e Rarip
fills e VI fillas; e sos germans no
fills de Judà. 28 E habitaren en Berzabe e
fills de Simeon e anaren en lo munt de
fills de Rubèn, primer nat de Yrrael, mas
fills de Rubèn, primer nat de Yrrael,
fills de Joel foren Semayà e Gog e Semeý 5
fills de Gad contre ells en la terra de
fills de Abial e fills de Hurí, de Geroe,
fills de Hurí, de Geroe, fill de Galaad,
fills de Rubèn e de Gad e mig trip de
fills de Leví foren Gerson, Gat e Metarí.
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1Par 6,2
1Par 6,3
1Par 6,3
1Par 6,16
1Par 6,17
1Par 6,18
1Par 6,19
1Par 6,22
1Par 6,25
1Par 6,26
1Par 6,27
1Par 6,28
1Par 6,29
1Par 6,33
1Par 6,44
1Par 6,49
1Par 6,50
1Par 6,54
1Par 6,57
1Par 6,63
1Par 6,65
1Par 6,65
1Par 6,66
1Par 6,71
1Par 6,77
1Par 7,1
1Par 7,2
1Par 7,3
1Par 7,6
1Par 7,7
1Par 7,8
1Par 7,10
1Par 7,10
1Par 7,11
1Par 7,12
1Par 7,13
1Par 7,14
1Par 7,16
1Par 7,17
1Par 7,19
1Par 7,20
1Par 7,25
1Par 7,29
1Par 7,29
1Par 7,30
1Par 7,31
1Par 7,33
1Par 7,34
1Par 7,35
1Par 7,36
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foren Gerson, Gat e Metarí. 2 E los
e Ysay e Ebron e Biziel. 3 E los
Moysès e Maria, lur germana. E los
Nabugadonesor. 16 E axí foren los
17 Aquests són los noms dels
de Gerzon: Lilumí e Semeý. 18 E los
e Ysay e Ebron e Biziel. 19 E los
[*]. 22 [*] e Aminadap [*] e Assur,
e Idul fill de aquell. 25 E los
Manyssà e Aymet, 26 del qual són
e Gerotan e Alcanà. Aquests foren
fills un de l’altre. 28 E los
nat ceu fou Jasén, e Eluà. 29 E los
e aquells qui staven ab lurs
de Gerson, fill de Leví. 44 E los
de la casa de Déu. 49 E Aron e sos
missatge de Déu. 50 Aquests són los
fou asetiament per albergar los
a Calef, fill de Sefoniè. 57 E als
[*] hagueren XII ciutats. 63 E los
en sort del trip de Judà e dels
Judà e dels fills de Simeon e dels
és. 66 E la sort del linatge dels
e Alam e lurs deports [*]. 71 E los
Cariacharim e lurs axides. 77 E los
81 [*]. 7,Tit Capítol VII 1 E los
e Simeron, e són IIII. 2 E los
de David, e éran XXII M DC. 3 E los
M entre tots los perentats. 6 E los
e Gediel, e foren III. 7 E los
per compte XXII M e XXIIII. 8 E los
pare [*] foren XXII M CC. 10 E los
fills de Jadiel foren Balaam e los
e Ysera: 11 tots aquests foren
Boÿm éran hòmens ciutadans, e éran
e éran fills de Deyar. 13 E los
qui fou fill de Balaat. 14 E los
e lo nom de son germà Sares, e los
de Hulam, Badan. E aquests són los
e Abiàzer e Amaalà. 19 E foren los
Cenízem e Alaquí e Binan. 20 E los
e Usanesarahà. 25 E Rasfa foren sos
viletas [*]. 29 En la partida dels
[*] e en aquests habitaren los
de Josep, fill de Yrrael. 30 E los
e Sàrraa era lur germana. 31 E los
e Atan e Suà, lur germana. 33 E los
aquests foren de Lafalet. 34 E los
Axir e Reguhà [*] e Aram. 35 E los
e Vinè e Severs e Nival. 36 E los
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fills de Gad foren Abram e Ysay e Ebron e
fills de Abram foren Aron e Moysès e
fills de Aron foren Nadap e Aliüd e
fills de [*]: †Raozadoch†, Cahat e Merarí.
fills de Gerzon: Lilumí e Semeý. 18 E los
fills de Gat, segons dit és, foren Abram e
fills de Merarí foren Maalia e Musí, e
fills de aquell, 23 [*] e Abisay, fill de
fills de Etanà foren Manyssà e Aymet, 26
fills Elcanà e Safay e Màar 27 e Aliap e
fills un de l’altre. 28 E los fills de
fills de Samà: lo primer nat ceu fou
fills de Mearí foren Mealí e Libín, son
fills éran aquests: [*] Eman lo cantor,
fills de Merarí, lurs germans, stiguéran a
fills perfumaven sobre l’altar de l’
fills de Aron: Aletzar e son fill Fineès e
fills de Aron en los lurs térmens, fou
fills de Aron donaren ciutat de
fills de Merarí, per lur linatge haguéran
fills de Simeon e dels fills de Benjamín
fills de Benjamín aquestas ciutats, qui
fills de Caat foren del trip de Efraÿm 67
fills de Gerson haguéran de l’altre mig
fills de Merarí haguéran del trip de
fills de Ysachar foren Tolà e Jonà e Jasip
fills de Tolà foren Buzí e Refey e Geriel
fills de Huzí foren Gezaraÿas, e los de
fills de Benjamín foren Bela e Bèquer e
fills de Bela foren Sbon e Hurí e Huyt e
fills de Bèquer foren Semirà e Joàs e
fills de Jadiel foren Balaam e los fills
fills de Balaam Fegeús e Benjamín e Bud e
fills de Jadiel, qui éran caps de tots
fills de Deyar. 13 E los fills de Naptalim
fills de Naptalim foren Gaziel e Guÿm e
fills de Manacè foren Azariel, qui li
fills de aquell éran Hulam e Rèquen. 17 E
fills de Galaad, fill de Mahir, fill de
fills de Zamidà Acaam e Cenízem e Alaquí e
fills de Efraÿm foren Sutalla e Bàret, son
fills, e Rècep e Talaa foren d’aquell, e
fills de Menassè foren Bezan e ses
fills de Josep, fill de Yrrael. 30 E los
fills de Asser foren Jannà e Ysuà e Hizín
fills de Barià foren Èber e Marcahel, qui
fills de Lafalet foren Fessat e Beniamel e
fills de Sómer foren Axir e Reguhà [*] e
fills de Elen, son germà, foren Safaà e
fills de Safaà foren Sua [*] e Berí e
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1Par 7,38
e Sazà e Jatran e Verà. 38 E los
1Par 7,39
foren Jafuà e Pispà e Erà. 39 E los
1Par 7,40
e Raciès. 40 Tots aquests foren
1Par 8,3
e Rafà lo quint. 3 E Sbael hach
1Par 8,6
e Fuzen e Encan. 6 Aquests són los
1Par 8,10 Gebús e Saquià e Mirmà. Aquests són
1Par 8,12 engendrà Abicub e Alafàel. 12 E los
1Par 8,16 e Àchder. 16 E Michdol e Yspà foren
1Par 8,18 e Ysmarar e Jazalies e Joadab foren
1Par 8,25 Antories 25 e Abdayà e Famiel foren
1Par 8,27
27 e Atalaharàs [*] e Sientí foren
1Par 8,35 e Maribal engendrà Michà. 35 E los
1Par 8,38
fill d’aquell. 38 Azael hach VI
1Par 8,38 e Abdies e Amon. Tots aquests foren
1Par 8,40
e Elifàlet lo terç. 40 E foren los
1Par 8,40
C L. Tots aquests isqueren dels
1Par 9,3
3 En Jerusalem habitaren los
1Par 9,3
habitaren los fills de Judà e los
1Par 9,3
Judà e los fills de Benjamín e los
1Par 9,4
de Ambrí, [*] fill de Boní, e dels
1Par 9,5
Esayay, son primer nat, e sos
1Par 9,7 germans, e foren DC LXXXX. 7 E dels
1Par 9,18
los porters de las posades dels
1Par 9,32
la obra dels crespells. 32 E dels
1Par 9,44
e [*] Azael. 44 E Azael hagué VI
1Par 9,44
e Obedies e Anahan. Aquests foren
1Par 10,2
encalsaren los felisteus Saül e sos
1Par 10,2
Jonatàs e Melchisua e Benadab,
1Par 10,6
e morí. 6 E morí Saül e III
1Par 10,7
en lo pla que mort era Saül e sos
1Par 10,12
lo cos de Saül e los cossos de sos
1Par 11,31
Iray, fill de Ribay, de Gabeà, dels
1Par 11,33
e Aliabà de Solabanta. 33 E los
1Par 11,46
de Manim, e Saribay e Josabà,
1Par 12,14
lo XI è. 14 Tots aquests són dels
1Par 12,16
e a ponent. 16 E vengueren dels
1Par 12,24
segons la peraula de Déu. 24 Dels
1Par 12,25
e aperellats a host. 25 E dels
1Par 12,26
batalla foren VII M [*]. 26 E dels
1Par 12,29
qui era príncep, II M. 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
II cors ne de II caras. 34 E dels
1Par 12,35
e scut foren XXXVII M. 35 E dels
1Par 12,36 a batalla, foren XXVII M. 36 E dels
1Par 14,3
en Jerusalem, e engendrà fillas e
1Par 15,4
aperellat. 4 E ajustà David los
1Par 15,5
de Aron e los levitans. 5 Dels
1Par 15,6 e sos germans éran C XXV. 6 E dels
1Par 15,7 e sos germans éran CC XXV. 7 E los
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fills de Gore foren Jafuà e Pispà e Erà.
fills de Ulà foren Arahà e Animiel e
fills de Asser, caps de las casas de lurs
fills Edad e Guetà e Abiüd. 4 E Abiüd hach
fills de Ehud qui foren caps de las casas
fills ceus e caps de lurs pares. 11 E
fills d’ell foren Fàal e Àber e Misam e
fills de Addià. 17 E Sabadies e Malsulam e
fills de [*]. 19-20 [*] 21 [*] Semeús. 22
fills de Sazach. 26 E Sameý e Atzeries e
fills de Gerecham. 28 E aquests foren caps
fills de Michà foren Meriabal e Mèliech e
fills que havían nom axí: Miraquem e Brucú
fills de Azael. 39 E [*] Àssech, son
fills de Ulam hòmens forts de batalla
fills de Benjamín e foren caps de lurs
fills de Judà e los fills de Benjamín e
fills de Benjamín e los fills de Efraÿm e
fills de Efraÿm e de Manassès, e cativaren
fills de Fares, fill de Judà. 5 E de
fills. 6 [*] de Zàram, Gesrael e sos
fills de Benjamín Salu, fill de Massulan,
fills de Leví. 19 E Salum, fill de Coré,
fills de Caath, de generació, éran
fills, qui haguéran nom axí: Azarifan e
fills de Azael. 10,Tit Capítol X 1 E los
fills. Adonchs los falisteus feriren
fills de Saül. 3 E encruscà’s la batalla
fills ceus e tota la casa ensemps foren
fills e tota la host qui era ab ells era
fills [*] en Jabés, [*] e dejunaren VII
fills de Benjamín, e Benayà. 32 [*] dels
fills de Gem lo solamita. E Jonatan, fill
fills de Alnàal, e Finà moabita e Lial e
fills de Gad, capdals de host. E de
fills de Banjamín e Judà entrò al Mefar, a
fills de Judà, portant scut e lansa, foren
fills de Simeon vessalls de batalla foren
fills de Leví foren [*] 27 [*] III M e
fills de Benjamín, germans de Saül, foren
fills de Efraÿm foren XXII M e DCCC
fills de Ysacar, sabents ciència, per ço
fills de Neptalim [*] portant lansa e scut
fills de Dan, aperellats a batalla, foren
fills de Asser axint a host, hòmens
fills, 4 los quals havían nom axí: Simà e
fills de Aron e los levitans. 5 Dels fills
fills de Cahat, e Uriel era lur príncep, e
fills de Merarí era prebost Asayà, e sos
fills de Gerzon era lur príncep Joel, e
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1Par 15,8
1Par 16,13
1Par 16,42
1Par 17,11
1Par 17,13
1Par 18,17
1Par 19,1
1Par 19,2
1Par 19,6
1Par 19,6
1Par 19,7
1Par 19,9
1Par 19,11
1Par 19,12
1Par 19,15
1Par 19,16
1Par 19,18
1Par 19,19
1Par 20,1
1Par 20,3
1Par 20,4
1Par 21,20
1Par 23,7
1Par 23,8
1Par 23,10
1Par 23,10
1Par 23,12
1Par 23,13
1Par 23,14
1Par 23,15
1Par 23,16
1Par 23,17
1Par 23,17
1Par 23,18
1Par 23,19
1Par 23,20
1Par 23,21
1Par 23,21
1Par 23,22
1Par 23,23
1Par 23,24
1Par 23,27
1Par 23,28
1Par 23,32
1Par 24,1
1Par 24,1
1Par 24,3
1Par 24,3
1Par 24,4
1Par 24,4

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

e sos germans éran C XXX. 8 E dels
13 Sament de Abraam, sos servents,
sturments a cantar a Déu. E los
sament aprés tu, qui serà de tos
Jo los saré pare e ells seran a mi
era sobre los retheus [*]. E los
Aprés tot açò, morí Naàs, rey dels
de David en la terra dels
e despuxs vendreu. 6 E veeren los
Anum, rey d’Amon, tremès, i els
e posaren-se devant Maabà. E los
ab tota la sua host. 9 E axiren los
poble donà a [*] Isay contra los
e ajude’m, e si pus forts són los
ab Aram fugí per ell. 15 E com los
de Jerusalem. 16 E veeren açò los
Aram per Yrrael. E matà David dels
E puxs no volguéran ajudar [*] als
anà a destrovir tota la terra dels
de totas las altres ciutats dels
ferí Sabatay de Husay a Sipay, dels
E giràs Evau e viu l’àngel, e IIII
Gerson e Càhat e Merrarí. 7 E los
de Gerson: Laadar e Semeý. 8 E los
caps petrons de Ladan. 10 E los
e Gedús e Barià; aquests IIII foren
casa peyroal de una part. 12 E los
e Isaý e Ebrot e Uziel. 13 E los
14 E Moysès, l’hom de Déu, e sos
en lo trip de Leví. 15 E los
foren Gerson e Elízer. 16 E los
cap pedtró. 17 [*] e no hagué més
17 [*] e no hagué més fills. E los
de Arabies foren molts. 18 E los
qui fou cap petró. 19 E los
terç, e Jaaman, lo quart. 20 E los
petró, e Jazies, lo segon. 21 E los
de Merarí: Maalí e Muzí. E los
hach [*] filles, e prenguéran los
los fills de Sis [*]. 23 E los
Àder e Gerencot. 24 Aquests són los
de David, lo derrer nombre dels
28 Lur stament era per mà dels
del testament [*] e l’ofici dels
de Déu. 24,Tit Capítol XXIIII 1 Los
Aron éran atressí depertits. E los
depertí David, e Sadoch, dels
de Aletzar, e Achimàlech, dels
lo servey. 4 Mas foren trobats dels
fills de Aletzar molts més que dels
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fills de Elifan [*] 9 [*] era lur príncep
fills de Jacob, sos alets. 14 Ell és
fills de Gedif éran stablits al portal. 43
fills, e endressaré lur regne. 12 [*]
fills, e la mia mà no·s levarà de ssobre
fills de David los primers nats anaven als
fills d’Amon, e regnà son fill, lo qual
fills d’Amon, a Anum per aconortar-lo.
fills de Amon que havían envergonyits los
fills d’Amon, letres e bé M quintars d’
fills d’Amon se ajustaren de lurs ciutats
fills d’Amon e aperellaren-se a batalla
fills d’Amon. 12 E dix Joab a son germà:
fills d’Amon que tu, jo t’ajudaré. 13
fills d’Amon veeren que Aram era fugit,
fills d’Aram, trematéran missatgers a
fills d’Aram VII M cavallers e XXXX M
fills de Amon. 20,Tit Capítol XX 1 Aprés
fills d’Amon. E asetjà Rabà, e David
fills d’Amon. E puxs tornà-ce’n David
fills dels gegants, e foren humiliats. 5 E
fills ceus ab ell, qui s’amagaren [*]. 21
fills de Gerson: Laadar e Semeý. 8 E los
fills de Laadar havían per cap Joel, e
fills de Semeý foren Jóad e Jizà e Gedús e
fills de Semeý. 11 Jóad fou lo primer,
fills de Cahat foren IIII: Abram e Isaý e
fills de Abram foren Aron e Moysès. [*]
fills foren aperellats en lo trip de Leví.
fills de Moysès foren Gerson e Elízer. 16
fills de Gerson foren Assaaebuel, e fou
fills. E los fills de Arabies foren molts.
fills de Arabies foren molts. 18 E los
fills de Jasabat: Solomich, qui fou cap
fills de Ebron: Geries, que fou cap petró,
fills de Jusiel: Michà, e fou cap petró, e
fills de Merarí: Maalí e Muzí. E los fills
fills de Maalí, Aletzar e Sis. 22 E
fills de Sis [*]. 23 E los fills de Muzí
fills de Muzí foren [*] Meab e Àder e
fills de Leví segons la casa de lurs
fills de Leví: home de XX anys ensús. 28
fills de Aron, e serviren la casa de Déu
fills d’Aron, lurs germans, e lo servey
fills de Aron éran atressí depertits. E
fills de Aron éran Nadab e Aliüd e Aletzar
fills de Aletzar, e Achimàlech, dels fills
fills de Aytamar; lur nombre fou en lo
fills de Aletzar molts més que dels fills
fills de Aytamar dels hòmens caps petrons,
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1Par 24,4
caps petrons, e pertiren-los dels fills de Aletzar, e foren caps petrons de
1Par 24,4
de lurs pares, e foren XVI. E dels fills de Aytamar no foren sinó VIII. 5 E
1Par 24,5
car éran prínceps [*] de Déu dels fills de Aletzar e dels fills de Aytamar.
1Par 24,5
de Déu dels fills de Aletzar e dels fills de Aytamar. 6 E scriví-los
1Par 24,6
e aquestas coses pertanyents als fills d’aquells. 7 Axí la primera sort a
1Par 24,20
Senyor Déu de Yrrael. 20 E los fills de Leví, los romasos: dels fills de
1Par 24,20
fills de Leví, los romasos: dels fills de Ambran, Zubael, e los fills de
1Par 24,20 dels fills de Ambran, Zubael, e los fills de Zubael, Jaadies. 21 E Arabies e
1Par 24,22
cap. 22 E Hizaar, Salomir; e los fills de Salomir, Jóar e Abaron. 23 E los
1Par 24,23 de Salomir, Jóar e Abaron. 23 E los fills de Abaron, Jories, lo primer nat, e
1Par 24,26
fill de Jazies, Zacaries. 26 E los fills de Merarí, Maalí e Muzí, e lo fill
1Par 24,27
fill de Muzí, Jaassies. 27 E foren fills de [*] Sóam e Sator e Ebrí. 28 Los
1Par 24,28 de [*] Sóam e Sator e Ebrí. 28 Los fills de Maalí fou Aletzar, que no hach
1Par 24,30 De Sis [*] fou Joaramael. 30 E los fills de Muzí foren Maalí e Éder e
1Par 24,30 e Éder e Geremot. Aquests són los fills dels levitans per lurs casas
1Par 24,31
gitaren sorts contre lurs germans, fills de Aron, devant lo rey David e
1Par 25,2
la obre segons lur ofici: 2 E los fills de Assap foren Satur 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 beneyr lo nom de Déu. 4 E los fills de Aman foren Baquies e Mataties 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 III filles. 6 Tots aquests per mà
1Par 25,9
a Gadalàs ab sos germans e ab sos fills, e foren XII; 10 e la terça sort a
1Par 25,10
10 e la terça sort a Jatur e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 11 e la
1Par 25,11
a Jasser e a sos germans e a sos fills, e éran XII; 12 e la quinta sort axí
1Par 25,12
a Mataties e a sos germans e a sos fills, e éran XII; 13 e la sizena axí a
1Par 25,13
e la sizena axí a Baquies e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 14 e
1Par 25,14
e la setena sort, a Jaraela e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 15 e la
1Par 25,15
vuytena sort axí a Ysaÿes e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 16 e
1Par 25,16 e la novena sort, a Maramas e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 17 e
1Par 25,17 17 e la deena sort, a Semeý e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 18 e
1Par 25,18
la onzena sort axí a Zarael e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 19 e
1Par 25,19
la dotzena sort, a Essabies e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 20 e la
1Par 25,20
la tretzena sort, a Sabuel e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 21 e
1Par 25,21 quatorzena sort, a Mataties e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 22 e la
1Par 25,22 la quinzena sort, a Geramot e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 23 e la
1Par 25,23
la setzena sort, a Maanias e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 24 e la
1Par 25,24 dessetana sort, a Janaquesa e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 25 e la
1Par 25,25 divuytena sort axí a Anamà e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 26 e la
1Par 25,26
la denovena sort, a Moloti e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 27 e la
1Par 25,27
vintena sort axí a Elitat e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 28 e
1Par 25,28
28 e la XXI ª sort, a Arit e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 29 e
1Par 25,29
e la XXII ª sort, a Gidalti e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 30 e la
1Par 25,30
e la XXIII ª sort, a Nasiot e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 31 e la
1Par 25,31
XXIIII ª sort axí a Romanti e a sos fills e a sos germans, e foren XII. 26,Tit
1Par 26,1
Masalonies, fill de Coré, dels fills de Assap. 2 E los fills de
1Par 26,2
Coré, dels fills de Assap. 2 E los fills de Masalonies fou Azacaries son
1Par 26,4
lo sizè, e Anay lo setè. 4 E los fills de Obetdeedom: fou Samaÿas son
1Par 26,6
6 E a Zamaÿas, son fill, nasquéran fills que fóran senyors de la casa de lur
1Par 26,7
vessalls de host. 7 E foren los fills de Azamaÿas Atem e Rafael e Obetel e
1Par 26,8
Eliú e Semaquies. 8 [*] e lurs fills e lurs germans foren hòmens d’host
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1Par 26,9
de servir, e éran LXII. 9 E los
1Par 26,10
XVIII. 10 [*] e de la casa dels
1Par 26,11
e Azacharies lo quart; tots los
1Par 26,29 29 E de Isbar, e de Nanies e de sos
1Par 27,1
Capítol XXVII 1 E lo nombre dels
1Par 27,3 havia XXIIII M hòmens. 3 E era dels
1Par 27,10
fou príncep Eles, lo palonite, dels
1Par 27,14 fou príncep Beraxès de Biaot, dels
1Par 27,32
[*] Jael, fill de Simon, era ab los
1Par 28,1
moble e del bestiar del rey e sos
1Par 28,4
de Judà és mon pare, e entre los
1Par 29,24
e vessalls, e naguex tots los
1Par 11,46
e Josabà, fills de Alnàal, e
1Par 6,50
fills de Aron: Aletzar e son fill
1Par 9,20
guardant †los presents† [*]. 20 E
1Par 15,29
filla de Saül, sguardà per la
1Par 10,8
vench l’endemà que la batalla fou
1Par 9,27
e tenían las claus del vespre
1Par 19,5 los hòmens, e dix: –Stau en Gerichó
1Par 10,13 [*] per ço com ell demanà concell a
1Par 13,8
ab gran poder e ab cants e ab
1Par 17,5
habitat en casa del die ensà que jo
1Par 1,48
(qui vol dir «de la amplària del
1Par 5,9
entrò a la intrade del desert del
1Par 6,78
Tabor e lurs axides. 78 E ultre lo
1Par 18,3
quant anave per metre’s en lo
1Par 18,3
per metre’s en lo flum Jordà e lo
1Par Prol,64
del ventre d’aquella maneran
1Par 21,26 E apellà nostro Senyor e respòs ab
1Par 23,29
del vespre al secrifici, e las
1Par 17,7
Senyor Déu [*]: ‘Jo t’he pres del
1Par 21,8
de ton servent, car molt he
1Par 11,36 Ul, 36 Afer lo macharita e Achia lo
1Par 6,29
Mealí e Libín, son fill, e Semeý
1Par 6,39
sobre la part dreta. E aquell Asap
1Par 8,37 e Massaà engendrà Banbanà, e Rafà
1Par 27,25
de Adiel, e sobre los tresors de
1Par 27,26
E sobre los faedors de la obra de
1Par 12,31 trip de Manassès foren XVIII M, qui
1Par 26,6
son fill, nasquéran fills que
1Par Prol,24
splanaren Pamfili e Euzebe, e
1Par 1,5
Cam, Jàfet. 5 Los fills de Jàfet
1Par 1,6
e Tiram. 6 E los fills de Gómer
1Par 1,7
e Soarmà. 7 E los fills de Genan
1Par 1,8
los radauras. 8 E los fills de Cam
1Par 1,9
e Pur e Canaan. 9 E los de Cuns
1Par 1,9
e Septachà. E los fills de Romà
1Par 1,17
[*]. 17 E los fills de Sem
1Par 1,19
Cella, e Cella engendrà Éber. 19 E
1Par 1,23
e Avilà e Jabach. E tots aquests
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fills de Mazalamies ab lurs germans,
fills de Merarí, fou Sambrí lur cap, per
fills e germans [*] foren XIII. 12 E
fills, a la obre defora sobre Yrrael, e
fills d’Irrael per lurs caps petrons e
fills de Fares, qui era cap de tots los
fills de Efraÿm, e en sa companya havia
fills de Efraÿm, e [*] éran XXIIII M
fills del rey. 33 E [*] era atrecí
fills ab sos scuders e tots los vessalls
fills de mon pare volch a mi fer rey e
fills del rey David [*] a lo rey Salamó.
Finà moabita e Lial e Obet e Jahaziel lo
Fineès e Besua, fill d’aquell; 51 e Nuu,
Fineès, fill de Aletzar, fou senyor sobre
finestra e viu lo rey David saltant e
finida, vengueren los felisteus e
fins al matí e obrien e tancaven. 28 E
fins que la barba vos sia brotada, e
fitilera, 14 e no requerí nostro Senyor,
fitoles e ab tabals e ab tamborets [*] e
fiu pujar Yrrael de terra de Egipte entrò
flum»). 49 E morí Saül de Roebet, e regnà
flum de Eufrates, car lo lur bestiar los
flum Jordà, devés Gericó, de sol ixent de
flum Jordà e lo flum de Eufrates. 4 E
flum de Eufrates. 4 E tolch-li David CCC
flums d’aygüe viva.» Hoch, e és scrit [*]
foch qui devallà del cel sobre lo altar de
fogasses primes alizas, e dels crespells,
folch derrera las ovellas que sias senyor
follejat. 9 E parlà nostro Senyor a Gaddi,
folonita, 37 [*] e Naharay, fill de Sbay.
fon fill de aquell, e Usaà, de aquell, 30
fon fill de Baraquies, fill de Supnà, 40
fon fill d’aquell, e Aletzà de aquell, e
fora, en las ciutats, en las vilas e en
fora e de la lauró era Afrí, fill de
fóran asenyalats cascú per son nom que
fóran senyors de la casa de lur pare, per
foren los dits libres per Oríginers
foren Gómer e Magoy, Naday e Genam e Tubal
foren Seman, Edifat e Soarmà. 7 E los
foren Elizà e Traciza e los quireus e los
foren Ehús e los egipcians e Pur e Canaan.
foren Sabaà e Belerià e Abdè e Romà e
foren Sàbaa e Dedan. 10 E Cus engendrà
foren Elam e Assur e Arfassat e Eliud e
foren nats a Éber II fills, lo nom de la
foren fills de Gechan. 24 E los fills de
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1Par 1,24
de Gechan. 24 E los fills de Sàlef foren Sem, Arficiat, Sala, 25 Éber, Fàleig
1Par 1,28
Abraam. 28 E los fills de Abraam foren Ysach e Ysmael. 29 Aquestas són les
1Par 1,31 e Geçur e Nafís e Quèdema. Aquests foren fills de Ysmael. 32 E los fills que
1Par 1,34
Ysach. E los fills de Ysach foren Ysaú [*]. 35 [*] Elifans e Reuel e
1Par 1,36
e Corè. 36 E los fills de Elifans foren Teniman e Homar e Fazí e Gehecham e
1Par 1,37
e Amalech. 37 E los fills de Reuel foren Nàhat e Jamre e Sammà e Miran. 38 E
1Par 1,38
e Miran. 38 E los fills de Saÿr foren Loscan e Sebal e Sibeon e Am e Dian
1Par 1,40 nom Ramnà. 40 E los fills de Saban foren Aylam e Nanat e Ebel e Safí e Onan.
1Par 1,40
Safí e Onan. 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 Dison [*] e Ambran e Esbran e
1Par 1,42
e Caran. 42 E los fills de Ésan foren Balam e Senavan e Jactan. E los
1Par 1,42
e Jactan. E los fills de Dison foren Hus e Aram. 43 Aquests són los reys
1Par 1,51
fill de Masaab. 51 E morí Adar, e foren majorals de Edom: Tamnà e Aylà e
1Par 1,54
54 e Mardiel e Enan. Aquests XI foren majorals de Edom. 2,Tit Capítol
1Par 2,1 Edom. 2,Tit Capítol segon 1 Aquests foren fills de Jacob, al qual nostro
1Par 2,1 Senyor mudà lo nom Yrrael. Aquests foren fills de Jacob: Rubèn, Simeon, Leví,
1Par 2,3
Gad e Asser. 3 E los fills de Judà foren Her e Onan e Salè. Aquests tres li
1Par 2,4
E Tamar li infantà Fares e Zàram. E foren los fills de Judà cinc. 5 E los
1Par 2,5
Judà cinc. 5 E los fills de Fares foren Srom e Mul. 6 E los fills de Zàram
1Par 2,6
Srom e Mul. 6 E los fills de Zàram foren [*]. 7 [*] Achor, aquell que
1Par 2,9
de Srom que li infantà Nezaracamel foren Rama e Calubay. 10 E Rama engendrà
1Par 2,16
sizè, Daviu [*]. 16 E las germanes foren Sarugà e Abigal. E los fills de
1Par 2,16
e Abigal. E los fills de Sarugà foren Abigay e Joab e Azael [*]. 17 E
1Par 2,23
de Jahir e Tenat e ses viletas, e foren LX ciutats; totas aquestas foren del
1Par 2,23
e foren LX ciutats; totas aquestas foren del fill de Machir, pare de Galaad.
1Par 2,25
-li Assú, pare de Tecoha. 25 E foren los fills de Gerexinel [*], lo
1Par 2,28
nat Maas, e Jaquim e Quer. 28 E foren los fills de Onam Samay [*]; foren
1Par 2,28
foren los fills de Onam 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
infans. 31 E los fills d’Epahim foren Jasey, e lo fill de Jasey fou Safan,
1Par 2,32
los fills de Jadà, germà de Semehi, foren Gèter e Johenatan. E morí Gèter sens
1Par 2,33
sens infans. 33 E los fills de Johe foren Pàlet e Samzà. Tots aquests
1Par 2,43
de Merezà, pare de Hebron. 43 [*] foren Tora e Capúeha e Ràquim e Sàman. 44
1Par 2,47
Gecdan. 47 E los fills de Gecdan foren Regen e Jochan e Jazà e Fales e Assà
1Par 2,54
ysraelita. 54 E los fills de Samet foren Laem e lo Nafà e Acorrobech e Joab e
1Par 3,17
16 [*] 17 E los fills de Joatxim foren Assà e Salriem 18 e Malqueram e
1Par 3,19
e Semehí; e los fills de Carrubael foren Massulam e Ananies e Salumir, lur
1Par 3,21
[*]. 21 E los fills de Anemies foren Peleties, e Ysaÿes fou son germà, e
1Par 3,22
fou Samÿas, e los fills de Samÿas foren Atús e Gagal e Barzaa e Naries e
1Par 3,22
e Barzaa e Naries e Saphar, qui foren V. 23 E los fills de Naries foren
1Par 3,23
foren V. 23 E los fills de Naries foren Joanay, Etzachies e Atzaricam, qui
1Par 3,23
Joanay, Etzachies e Atzaricam, qui foren III. 24 E los fills de Joanay foren
1Par 3,24
foren III. 24 E los fills de Joanay foren Atdaÿas e Eliazip e Pelayà e Acap e
1Par 3,24
e Jornam e Delayà e Anahan, qui foren VII. 4,Tit Capítol quart 1 E los
1Par 4,1
Capítol quart 1 E los fills de Judà foren Fares e Sram e Carmí e Hur e Sobal.
1Par 4,4
e Éter, pare de Cusí; aquests II foren fills de Hur, primerament nat d’
1Par 4,6
e Éfer e Timuy e Asfí. Aquests foren los fills de Nahatà. 7 E los fills
1Par 4,7
de Nahatà. 7 E los fills de Elà foren Sàlet e Súar e Tenan. 8 E Cos
1Par 4,13
Tanchà. 13 E los fills de Tanaach foren Ataniel, Arab, e Sinos, e Nonay. 14
1Par 4,15
fill de Gerosonà, e Eyram e Elà [*] foren pares de Canahan. 16 E los fills de
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1Par 4,16
de Canahan. 16 E los fills de Gelae foren Apas, Sipà e Tirià e Azarael. 17 E
1Par 4,17
e Azarael. 17 E los fills de Eforà foren Gèrech e Màrob e Éser e Gelon. E
1Par 4,24
regnà. 24 E los fills de Simeon foren Nomu e Jamim e Rarip e Jara e Saül.
1Par 4,26 E Sabín e [*] Mison. 26 E de Masmà foren Amuel e Secur e Seneý. 27 E Seneý
1Par 4,32 en què regnà David. 32 E los pobles foren Betan e Aÿm e Eurinom e Romaquen e
1Par 4,41
lurs tabernacles, e los porxos qui foren trobats [*] entrò al die de vuy, e
1Par 5,3
de Rubèn, primer nat de Yrrael, foren Enach e Falum e Cerom e Carmí. 4 E
1Par 5,4
e Carmí. 4 E los fills de Joel foren Semayà e Gog e Semeý 5 e Michà e
1Par 5,24
de las casas e de lurs parentats foren Éfer e Jasser e Eriel e Sarriel e
1Par 5,24
e Geremies e Odopnà e Gediel, qui foren [*] hòmens de anomanada, caps de las
1Par 5,26
Tabor e en Arà e en Arat Gosam, e foren catius entrò al die de vuy. 6,Tit
1Par 6,1
Capítol VI 1 Los fills de Leví foren Gerson, Gat e Metarí. 2 E los fills
1Par 6,2
Gat e Metarí. 2 E los fills de Gad foren Abram e Ysay e Ebron e Biziel. 3 E
1Par 6,3
e Biziel. 3 E los fills de Abram foren Aron e Moysès e Maria, lur germana.
1Par 6,3
lur germana. E los fills de Aron foren Nadap e Aliüd e Aletzar e Aytamar. 4
1Par 6,16
en mà de Nabugadonesor. 16 E axí foren los fills de [*]: †Raozadoch†, Cahat
1Par 6,18
E los fills de Gat, segons dit és, foren Abram e Ysay e Ebron e Biziel. 19 E
1Par 6,19
e Biziel. 19 E los fills de Merarí foren Maalia e Musí, e aquests lurs
1Par 6,25
de aquell. 25 E los fills de Etanà foren Manyssà e Aymet, 26 del qual són
1Par 6,27 e Aliap e Gerotan e Alcanà. Aquests foren fills un de l’altre. 28 E los fills
1Par 6,29
e Eluà. 29 E los fills de Mearí foren Mealí e Libín, son fill, e Semeý fon
1Par 6,60
e sos deports. Totas lurs ciutats foren XII de lur linatge. 61 E dels de
1Par 6,61
lur linatge. 61 E dels de Cahat qui foren romasos, del linatge de aquells
1Par 6,66
sort del linatge dels fills de Caat foren del trip de Efraÿm 67 e donaren1Par 7,1
VII 1 E los fills de Ysachar foren Tolà e Jonà e Jasip e Simeron, e són
1Par 7,2
e són IIII. 2 E los fills de Tolà foren Buzí e Refey e Geriel e Jaamay e
1Par 7,2 e Jaamay e Jayzan e Samuel. Aquests foren caps de las casas de lurs pares e
1Par 7,3
XXII M DC. 3 E los fills de Huzí foren Gezaraÿas, e los de Gezaraÿas foren
1Par 7,3
foren Gezaraÿas, e los de Gezaraÿas foren Michael e Obedià e Joel e Ysaÿes,
1Par 7,3
Michael e Obedià e Joel e Ysaÿes, foren IIII caps. 4 E allí ells éran per
1Par 7,6
6 E los fills de Benjamín foren Bela e Bèquer e Gediel, e foren III.
1Par 7,6
foren Bela e Bèquer e Gediel, e foren III. 7 E los fills de Bela foren
1Par 7,7
e foren III. 7 E los fills de Bela foren Sbon e Hurí e Huyt e Geremon e Orí.
1Par 7,7
e Hurí e Huyt e Geremon e Orí. E foren V, qui foren caps de la casa de lur
1Par 7,7
e Geremon e Orí. E foren V, qui foren caps de la casa de lur pare, hòmens
1Par 7,7
lur pare, hòmens forts de guerra, e foren ab tot lur perentesch per compte
1Par 7,8
M e XXIIII. 8 E los fills de Bèquer foren Semirà e Joàs e Làzer e Alinay e
1Par 7,8
e Anachó e Alamor: tots aquests foren de Bèquer. 9 De lur perentesch e lur
1Par 7,9
de caps de casas de lur pare [*] foren XXII M CC. 10 E los fills de Jadiel
1Par 7,10
XXII M CC. 10 E los fills de Jadiel foren Balaam e los fills de Balaam Fegeús
1Par 7,11
e Arcís e Ysera: 11 tots aquests foren fills de Jadiel, qui éran caps de
1Par 7,11
caps de tots hòmens de guerra, e foren XVII M CC axint a host e a batalla.
1Par 7,13
Deyar. 13 E los fills de Naptalim foren Gaziel e Guÿm e Gétzare e Salum, qui
1Par 7,14
de Balaat. 14 E los fills de Manacè foren Azariel, qui li infantà la sua
1Par 7,19
Ysoda e Abiàzer e Amaalà. 19 E foren los fills de Zamidà Acaam e Cenízem
1Par 7,20
e Binan. 20 E los fills de Efraÿm foren Sutalla e Bàret, son fill d’aquell,
1Par 7,25
sobirià, e Usanesarahà. 25 E Rasfa foren sos fills, e Rècep e Talaa foren d’
1Par 7,25
foren sos fills, e Rècep e Talaa foren d’aquell, e Taha d’aquell, 26 e
1Par 7,28
E lurs haretats e lurs pocessions foren en Betel e sas viletas, e·ntorn
1Par 7,29
En la partida dels fills de Menassè foren Bezan e ses viletas, [*] e Magoddó e
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1Par 7,30
de Yrrael. 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 Lafalet
1Par 7,33
Fessat e Beniamel e Suar; aquests
1Par 7,34
de Lafalet. 34 E los fills de Sómer
1Par 7,35
35 E los fills de Elen, son germà,
1Par 7,36
e Nival. 36 E los fills de Safaà
1Par 7,38
e Verà. 38 E los fills de Gore
1Par 7,39
Pispà e Erà. 39 E los fills de Ulà
1Par 7,40 e Animiel 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 los fills d’ell
1Par 8,13
e ses viletas. 13 E Barà e Zómer
1Par 8,16 Rarat e Àchder. 16 E Michdol e Yspà
1Par 8,18
18 e Ysmarar e Jazalies e Joadab
1Par 8,25
e Antories 25 e Abdayà e Famiel
1Par 8,27
27 e Atalaharàs [*] e Sientí
1Par 8,28
fills de Gerecham. 28 E aquests
1Par 8,35
Michà. 35 E los fills de Michà
1Par 8,38
e Abdies e Amon. Tots aquests
1Par 8,40
lo segon e Elifàlet lo terç. 40 E
1Par 8,40
en infants e haguéran néts e
1Par 8,40
isqueren dels fills de Benjamín e
1Par 9,1
dels reys de Yrrael e de Judà, e
1Par 9,6
de Zàram, Gesrael e sos germans, e
1Par 9,9
Éran DCCCC LVI. Tots aquests [*]
1Par 9,13
fill de Emar. 13 E lurs germans qui
1Par 9,13
foren caps de la casa de lur pare
1Par 9,41 Maribal; e Maribal, Michà, 41 e [*]
1Par 9,44
e Obedies e Anahan. Aquests
1Par 10,6
fills ceus e tota la casa ensemps
1Par 10,8
e despullaren los morts, [*] qui
1Par 12,24
de Judà, portant scut e lansa,
1Par 12,25
fills de Simeon vessalls de batalla
1Par 12,26
VII M [*]. 26 E dels fills de Leví
1Par 12,29 fills de Benjamín, germans de Saül,
1Par 12,29
Saül, foren III M hòmens, i encara
1Par 12,30
de Saül. 30 E dels fills de Efraÿm
1Par 12,31 pare. 31 E del mig trip de Manassès
1Par 12,32
despuxs ço que faria Yrrael, e
1Par 12,33 Zabulont axint [*] armats a batalla
1Par 12,34
Neptalim [*] portant lansa e scut
1Par 12,35
fills de Dan, aperellats a batalla,
1Par 12,36
a host, hòmens aperellats a guerra
1Par 18,2
mà dels felisteus. 2 E ferí Moab, e
1Par 20,4
a Sipay, dels fills dels gegants, e
1Par 20,7 de Simechà, germà de David. Aquests
1Par 21,5
e donà-li lo nombre del poble. E
1Par 21,6
d’armes. 6 E Leví e Benjamín no
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foren Jannà e Ysuà e Hizín e Barià, e
foren Èber e Marcahel, qui fou senyor de
foren Fessat e Beniamel e Suar; aquests
foren de Lafalet. 34 E los fills de Sómer
foren Axir e Reguhà [*] e Aram. 35 E los
foren Safaà e Vinè e Severs e Nival. 36 E
foren Sua [*] e Berí e Jambre 37 e Bèsser
foren Jafuà e Pispà e Erà. 39 E los fills
foren Arahà e Animiel e Raciès. 40 Tots
foren fills de Asser, caps de las casas de
foren caps de las casas de lurs pares dels
foren cativats: 7 Naaman e Axiès e Guera
foren Fàal e Àber e Misam e Sómer; aquests
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 Sazach. 26 E Sameý e
foren fills de Gerecham. 28 E aquests
foren caps de lurs pares [*] e habitaren
foren Meriabal e Mèliech e Torahoas e
foren fills de Azael. 39 E [*] Àssech, son
foren los fills de Ulam hòmens forts de
foren C L. Tots aquests isqueren dels
foren caps de lurs pares. 9,Tit Capítol
foren cativats en Babilònia per lur colpa.
foren DC LXXXX. 7 E dels fills de Benjamín
foren caps de linatges de la casa de lurs
foren caps de la casa de lur pare foren
foren DCC L vessalls de host e en servey
foren Piton e Màech e Taheran [*]. 42 [*]
foren fills de Azael. 10,Tit Capítol X 1 E
foren morts. 7 E, com vaeren tots los
foren cayguts en lo munt de Gelboe. 9 E
foren VI M e DCCC guarnits e aperellats a
foren VII M [*]. 26 E dels fills de Leví
foren [*] 27 [*] III M e DCC. 28 E Sadoch,
foren III M hòmens, i encara foren més,
foren més, sinó que guardaven la casa de
foren XXII M e DCCC vessalls de host,
foren XVIII M, qui fóran asenyalats cascú
foren de lur trip caps dels CC, e ab ells
foren L M. Aquests no éran de II cors ne
foren XXXVII M. 35 E dels fills de Dan,
foren XXVII M. 36 E dels fills de Asser
foren XXXX M. 37 E d’aquells de part
foren los moabites [*] donant dons per
foren humiliats. 5 E aprés hach moltas
foren nats [*] de Get, e cayguéran en la
foren tots los hòmens d’Irrael portant
foren comptats ab ells, e fou sbaleÿt Joab
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1Par 23,3
e los sacerdots e los levites. 3 E
1Par 23,10
de Ladan. 10 E los fills de Semeý
1Par 23,10
Jizà e Gedús e Barià; aquests IIII
1Par 23,11 e Barià no hagueren gayre infants e
1Par 23,12
una part. 12 E los fills de Cahat
1Par 23,13
e Uziel. 13 E los fills de Abram
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
e Elízer. 16 E los fills de Gerson
1Par 23,17
més fills. E los fills de Arabies
1Par 23,23
de Sis [*]. 23 E los fills de Muzí
1Par 24,2
lur pare, menys de infants; adonchs
1Par 24,4
lur nombre fou en lo servey. 4 Mas
1Par 24,4
-los dels fills de Aletzar, e
1Par 24,4
de las casas de lurs pares, e
1Par 24,4
XVI. E dels fills de Aytamar no
1Par 24,27
e lo fill de Muzí, Jaassies. 27 E
1Par 24,30
Joaramael. 30 E los fills de Muzí
1Par 25,2
lur ofici: 2 E los fills de Assap
1Par 25,3
del rey. 3 E los fills de Getidum
1Par 25,4
nom de Déu. 4 E los fills de Aman
1Par 25,5
e Yatir e Massot. 5 Tots aquests
1Par 25,9
ab sos germans e ab sos fills, e
1Par 25,13
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 25,20
e a sos fills e a sos germans, e
1Par 25,27
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 1 E las pertides dels porters
1Par 26,7
ço que éran vessalls de host. 7 E
1Par 26,7
sos germans éran hòmens d’host, e
1Par 26,8
8 [*] e lurs fills e lurs germans
1Par 26,11
quart; tots los fills e germans [*]
1Par 26,31
per ses generacions peyroals; e
1Par 26,31 en l’any XXXX del regne de David e
1Par 27,22
Azariel, fill de Geroam. Aquests
1Par 11,23
en la mà del qual era la lansa en
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
del perfum or smarat a pes e la
1Par 28,19
açò m’és stat fet a saber ab la
1Par 29,15
axí com tots nostros pares; e en
1Par 5,25
de las casas de lurs pares. 25 E
1Par 1,10
e aquest comensà de ésser hom
1Par 19,12 12 E dix Joab a son germà: –Si pus
1Par 21,4
Yrrael? 4 E la peraula del rey era
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foren [*] los levites de XXX anys en amunt
foren Jóad e Jizà e Gedús e Barià; aquests
foren fills de Semeý. 11 Jóad fou lo
foren casa peyroal de una part. 12 E los
foren IIII: Abram e Isaý e Ebrot e Uziel.
foren Aron e Moysès. [*] per secrifichar
foren aperellats en lo trip de Leví. 15 E
foren Gerson e Elízer. 16 E los fills de
foren Assaaebuel, e fou cap pedtró. 17 [*]
foren molts. 18 E los fills de Jasabat:
foren [*] Meab e Àder e Gerencot. 24
foren ordonats en sacerdots Aletzar e
foren trobats dels fills de Aletzar molts
foren caps petrons de las casas de lurs
foren XVI. E dels fills de Aytamar no
foren sinó VIII. 5 E pertiren-los per
foren fills de [*] Sóam e Sator e Ebrí. 28
foren Maalí e Éder e Geremot. Aquests són
foren Satur e Josep e Natenies e Asserella
foren Gadalies e Serí e Jahies e Sabies e
foren Baquies e Mataties e Uziel e Sabuel
foren fills de Aman, profeta del rey ab
foren XII; 10 e la terça sort a Jatur e a
foren XII; 14 e la setena sort, a Jaraela
foren XII; 16 e la novena sort, a Maramas
foren XII; 17 e la deena sort, a Semeý e a
foren XII; 18 e la onzena sort axí a
foren XII; 19 e la dotzena sort, a
foren XII; 21 e la quatorzena sort, a
foren XII; 28 e la XXI ª sort, a Arit e a
foren XII; 29 e la XXII ª sort, a Gidalti
foren XII. 26,Tit Capítol XXVI 1 E las
foren dels coraytans Masalonies, fill de
foren los fills de Azamaÿas Atem e Rafael
foren Eliú e Semaquies. 8 [*] e lurs fills
foren hòmens d’host ab poder de servir, e
foren XIII. 12 E aquestes éran les
foren demanats en l’any XXXX del regne de
foren trobats hòmens de host [*] 32 [*] II
foren los prínceps de cade trip de Yrrael.
forma de plagador de taler de taxidor. E
forma del palau e de sas casas e de sas
forma de tot ço qui era en sperit ab ell
forma [*] dels xerubins de or e de lurs
forma de las obras de part de nostro
forma de ombra són nostros dies sobre la
fornicaren derrera los déus de lurs pares
fort en terra de Egipte. 11 E d’ell
fort és Aram que jo, tu vina e ajude’m, e
fort sobre Joab, e axí Joab, anà e comptà
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1Par 28,20
–Sfortce’t e conforte’t e sias
1Par 21,8 8 E dix David a nostro Senyor Déu:
1Par 7,5
lo linatge de Ysachar éran hòmens
1Par 7,7
caps de la casa de lur pare, hòmens
1Par 8,40 40 E foren los fills de Ulam hòmens
1Par 11,20
e ell era en compte dels III pus
1Par 19,12
jo, tu vina e ajude’m, e si pus
1Par 29,12
regnaràs pertot, e·n ta mà és tota
1Par 29,14 jo e mon poble que hajam tenguda
1Par Prol,12 e germana nostra sia corrompuda e
1Par Prol,9
novella sgleya, justa cose era que
1Par 9,31
era majoral [*] ab leyaltat que
1Par 21,24 nostro Senyor e que los holocausts
1Par 22,2
de la terra de Yrrael, que
1Par 1,13
captoreus. 13 E Canaan, Sidon, [*]
1Par 1,19
a Éber II fills, lo nom de la un
1Par 1,19
la un fou Fàlech, e·n aquest temps
1Par 1,19
la terra; e lo nom de son germà
1Par 1,29
Lo primer nat de Abraam
1Par 1,32
Caturà, concopina de Abraam,
1Par 1,50
era Machabel, filla de Matret, qui
1Par 2,8
en lo vot. 8 E lo fill de Etan
1Par 2,17 infantà Amassà, e lo pare de Amassà
1Par 2,26
qui hach nom Atharà. Aquesta
1Par 2,31
foren Jasey, e lo fill de Jasey
1Par 2,42
42 E Calef, germà de Gerachinel,
1Par 2,45
Semey, 45 e lo fill de Semey
1Par 2,49 de Mabenà e pare de Gabací. E Achzà
1Par 2,50
[*] Fill de Hur, lo seu primer nat
1Par 2,53
53 e del linatge de Cariaciarim
1Par 2,53
qui axiren dels serjatans e aquell
1Par 3,2
de Abigal de Carmel, 2 e lo terç
1Par 3,2
fou Absalon, fill de Mechaà, que
1Par 3,2
de Calmay, rey de Gessur; lo quart
1Par 3,3
Adunies, fill de Aguayt, 3 lo quint
1Par 3,10
lur germana. 10 E lo fill de Salamó
1Par 3,10
fill de Salamó fou Roboam, e Abià
1Par 3,13
[*] 13 e Cham [*], e Azetxies
1Par 3,13
e Azetxies fou son fill, e Manacè
1Par 3,14
fou son fill, 14 [*] e Jozies
1Par 3,21 de Anemies foren Peleties, e Ysaÿes
1Par 3,21
e Ysaÿes fou son germà, e son fill
1Par 3,22
[*]. 22 E lo fill de Sachanias
1Par 4,3
e lo nom de la altre germana
1Par 4,11
de Ssuà, qui li engendrà Mahir, qui
1Par 4,12
Berassà e Faessà e Faynè, qui
1Par 4,14 14 E Nonay engendrà Arfaà. E Sarayà
1Par 4,19
de Ènam, pare de Cellà gerenita,
1Par 5,1
ço com ensutzà lo lit de son pare,
1Par 5,1
a [*] Judà, e axí Rubèn no
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fort e fes açò, no·t temes ni hages por,
–Fort he peccat, com he feta aquesta cose.
forts de guerra, e éran LXXXVII M entre
forts de guerra, e foren ab tot lur
forts de batalla tirant bé d’arcs e
forts, 21 e aquells II dels quals fou
forts són los fills d’Amon que tu, jo t’
fortsa e vasallatge, e·n ta mà és de
fortsa de vodar enaxí? Car de tu és tot e
fortsade, tu cuydes que sia nostra
fos afermat e nostre cilenci aprovàs. Car,
fos sobre la obra dels crespells. 32 E
fossen debades. 25 E donà David a Evau [*]
fossen pichapedrés, que picassen la pedre
fou son primer nat, e los eteus 14 e
fou Fàlech, e·n aquest temps fou pertida
fou pertida la terra; e lo nom de son
fou Gechan. 20 E Gechan engendrà Elmadat e
fou Ysmael; lo primer nat de Ysmael hach
fou lo primer Gembran, e Jaes e Medan [*]
fou fill de Masaab. 51 E morí Adar, e
fou Azarià. 9 E los fills de Srom que li
fou Guèter ysmaelita. 18 Camel, fill de
fou mare de Onam. 27 [*] que hach de
fou Safan, e lo fill de Safan, Aquilach.
fou Messà son primer nat, e Abipcí e los
fou Mahon, pare de Betzur. 46 E Essà,
fou filla de Calech. 50 [*] Fill de Hur,
fou de Efrata e hach nom Subal, pare de
fou lo Jattael e la Putaria e lo Sunutà e
fou ysraelita. 54 E los fills de Samet
fou Absalon, fill de Mechaà, que fou filla
fou filla de Calmay, rey de Gessur; lo
fou Adunies, fill de Aguayt, 3 lo quint
fou Geroboam, lo qual hach de Abchalà, sa
fou Roboam, e Abià fou son fill, [*] 11
fou son fill, [*] 11 [*] 12 e [*] Azaries
fou son fill, e Manacè fou son fill, 14
fou son fill, 14 [*] e Jozies fou son
fou son fill. 15 E los de Jozies: son
fou son germà, e son fill fou [*] Abdies
fou [*] Abdies [*]. 22 E lo fill de
fou Samÿas, e los fills de Samÿas foren
fou Serponesetmaní. 4 E [*] lo pare de
fou pare de Scon. 12 E Scon engendrà
fou pare de Maàs. Aquests són los linatges
fou pare de Joab, senyor de Geyazim, car
fou Stemeó, lo mearcharica. 20 E los de
fou donada la primera generació a [*]
fou anomenat primer nat. 2 Mas Judà era
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1Par 5,2
1Par 5,6
1Par 5,7
1Par 6,20
1Par 6,20
1Par 6,20
1Par 6,28
1Par 6,54
1Par 6,54
1Par 7,13
1Par 7,31
1Par 8,37
1Par 8,39
1Par 8,39
1Par 9,1
1Par 9,12
1Par 9,12
1Par 9,14
1Par 9,20
1Par 9,21
1Par 10,8
1Par 11,6
1Par 11,7
1Par 11,21
1Par 12,22
1Par 13,11
1Par 15,29
1Par 16,43
1Par 17,3
1Par 18,6
1Par 18,13
1Par 19,17
1Par 19,18
1Par 20,1
1Par 20,2
1Par 20,6
1Par 21,1
1Par 21,6
1Par 21,7
1Par 22,8
1Par 23,11
1Par 23,16
1Par 23,18
1Par 23,19
1Par 23,20
1Par 24,3
1Par 24,28
1Par 24,29
1Par 25,7
1Par 26,2
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senyor de tots, mas la primogenícia
rey dels asirienchs, e
sos perentats e lurs generacions,
[*]. 20 E per lur parentat Liluní
Liluní fou fill de Gerzon, e Gèyal
e Gèyal fou fill d’aquell, e Sumà
fills de Samà: lo primer nat ceu
de aquell. 54 E açò que direm
fills de Aron en los lurs térmens,
e Guÿm e Gétzare e Salum, qui
de Barià foren Èber e Marcahel, qui
aquell, e Aletzà de aquell, e Azael
Azael. 39 E [*] Àssech, son germà:
fou lo primer nat Ulam, e Gebús
Capítol VIIII º 1 E tot Yrrael
de Adiel, [*] fill de Massulam, e
e fou fill de Masbenut, qui
la casa de Déu. 14 E dels levitans
[*]. 20 E Fineès, fill de Aletzar,
21 E Zaries, fill de Mensalmes,
com vench l’endemà que la batalla
primerament Joab, fill de Seruià, e
E habità David en la devesa, per ço
forts, 21 e aquells II dels quals
a David per ajudar-li entrò que
archa; e morí aquí devant Déu. 11 E
[*]. 29 E com l’archa [*] de Déu
al portal. 43 E aprés que açò
Senyor és ab tu. 3 E en aquella nit
David aucís-li XXII M hòmens. 6 E
XVIII M hòmens. 13 [*] en Edom e
se ajustaren ensemps. 17 E açò
VII M cavallers e XXXX M paons, e
XX 1 Aprés de assò, com l’any
or e havia-hy pedres precioses, e
peu, que éran XXIIII dits. Aquest
servents. 21,Tit Capítol XXI 1 E
no foren comptats ab ells, e
Joab per la peraule del rey. 7 E
la casa de Déu. 7 [*] –[*] 8 E
IIII foren fills de Semeý. 11 Jóad
fills de Gerson foren Assaaebuel, e
los fills de Jasabat: Solomich, qui
E los fills de Ebron: Geries, que
20 E los fills de Jusiel: Michà, e
dels fills de Aytamar; lur nombre
Sator e Ebrí. 28 Los fills de Maalí
que no hach fill. 29 De Sis [*]
de Déu dessobre la del rey. 7 E
Assap. 2 E los fills de Masalonies
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fou anomenada a Josep. 3Donchs, los fills
fou príncep del trip de Rubèn. 7 E sos
fou lur cap Joel e Zacharies. 8 E Babel,
fou fill de Gerzon, e Gèyal fou fill d’
fou fill d’aquell, e Sumà fou fill d’
fou fill d’aquell. 21 [*] e Samare fill
fou Jasén, e Eluà. 29 E los fills de Mearí
fou asetiament per albergar los fills de
fou Acaat e caygué-los en sort 55
fou fill de Balaat. 14 E los fills de
fou senyor de Birsayt. 32 E Èber engendrà
fou fill d’aquell. 38 Azael hach VI fills
fou lo primer nat Ulam, e Gebús fou lo
fou lo segon e Elifàlet lo terç. 40 E
fou entre si aperentat axí com és scrit en
fou fill de Masbenut, qui fou fill de
fou fill de Emar. 13 E lurs germans qui
fou Samaÿas, fill de Assup, fill de
fou senyor sobre ells entigament, e nostro
fou porter de la porta del tabernacle [*].
fou finida, vengueren los felisteus e
fou fet cap e senyor. 7 E habità David en
fou apellada «ciutat de David». 8 E bastí
fou senyor, e entre lo terç no poch venir.
fou ab ten gran host com host de Déu. 23 E
fou irat David, com nostro Senyor havia
fou venguda tro a la ciutat de David,
fou fet, anà-ce’n tot lo poble, cascú
fou la paraula de Déu a Natan profeta
fou subjugat Aram a David e donà-li
fou Edom subjugat a David. E salvà nostro
fou denunciat a David, e ajustà tot Yrrael
fou-hi mort Sofach, príncep de la host.
fou passat, en lo temps que los reys ixen
fou sobre lo cap de David, e trach moltas
fou nat en Rafà. 7 [*] e aucís-lo
fou fet que Satenàs stech sobre Yrrael e
fou sbaleÿt Joab per la peraule del rey. 7
fou açò mal en l’esguardament de nostro
fou sobre mi la paraule de Déu, dient
fou lo primer, Sizà lo segon; Gedús e
fou cap pedtró. 17 [*] e no hagué més
fou cap petró. 19 E los fills de Ebron:
fou cap petró, e Maries, lo segon, e
fou cap petró, e Jazies, lo segon. 21 E
fou en lo servey. 4 Mas foren trobats dels
fou Aletzar, que no hach fill. 29 De Sis
fou Joaramael. 30 E los fills de Muzí
fou lur nombre ab lurs germans que
fou Azacaries son primer nat, e Jaziel lo
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1Par 26,4
setè. 4 E los fills de Obetdeedom:
1Par 26,10
e de la casa dels fills de Merarí,
1Par 26,14
sort a sol ixent a Ysaÿes [*]
1Par 27,7
7 E sobre la part del mes quart
1Par 27,9 XXIIII M hòmens. 9 E del sizèn mes
1Par 27,10 10 E en la companya del setèn mes
1Par 27,12 12 E en la companya del novèn mes
1Par 27,13 13 E en la companya del deèn mes
1Par 27,14 14 E en la companya del XI èn mes
1Par 27,15 15 E en la companya del XII èn mes
1Par 27,24
comptar e no splegà, car entretant
1Par 4,9
linatges de Ariel, fill de Arum. 9
1Par 21,27
l’àngel: –Torna ton cultell en ton
1Par Prol,83
com jo ho sprove en covent dels
1Par 22,3
de las portas del portals e de las
1Par 11,13
qui era ple d’ordi, e lo poble
1Par 11,16
en lo pla de Rafaÿm, 16 e David
1Par 19,14 batalla, e lo poble qui era ab Aram
1Par 19,18
Aram e combaté’s ab ell. 18 E
1Par 10,7
e tota la host qui era ab ells era
1Par 8,13 habitadors de Agulon. Aquests féran
1Par 12,15
e era ple de totas parts, e féran
1Par 10,1
felisteus guerrajaven ab Yrrael, e
1Par 19,15 d’Amon veeren que Aram era fugit,
1Par 19,15 fills d’Amon veeren que Aram era
1Par 14,1
rey de Assur, sos missatgers [*] e
1Par 22,4
havían aportada a David molta
1Par 22,14
e ferro, sens pes e sens nombre, e
1Par 22,15
són molts mestres sabent obrar de
1Par 29,2
d’aram e ferro a las de ferro e
1Par 29,2
a las de ferro e fusta a las de
1Par 22,4
aram sens nombre e sens pes, 4 e
1Par 8,5
Abirua e Norman e Coha 5 e Gerà e
1Par 6,60
trip de Benjamín los donaren atrecí
1Par 12,3
e Joàs, fill de Samayà de
1Par 2,49 Menessanà, pare de Mabenà e pare de
1Par 8,29
e habitaren en Jerusalem. 29 E a
1Par 8,29
[*] e la muller del senyor de
1Par 9,35
e habitaven en Jerusalem, 35 e en
1Par 12,4
e Geadà e Natot. 4 E Samaÿas de
1Par 11,31
[*] 31 e Iray, fill de Ribay, de
1Par 9,35
35 e en Gabaon. E lo pare de
1Par 14,16
dels felisteus e perseguí-la de
1Par 16,39
de Déu en l’altar que era de
1Par 11,32
e Benayà. 32 [*] dels torrents de
1Par 2,2
2 Dan, Josep, Benjamín, Naptalim,
1Par 5,11
ixent de Galaad. 11 E los fills de
1Par 5,18
és a saber, los fills de Rubèn e de
1Par 5,26
lo trip de Rubèn e lo trip de
1Par 6,2
Gat e Metarí. 2 E los fills de
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fou Samaÿas son primer nat, e Johozap lo
fou Sambrí lur cap, per ço car no era lo
fou fill de aquest [*]. 15-16 [*] 17-23
fou Azael, germà de Joab, e Sabadies, son
fou príncep Hirà, fill de Siquís, lo
fou príncep Eles, lo palonite, dels fills
fou príncep Abàssar amonita, del trip de
fou príncep Mearí de Natafat, del linatge
fou príncep Beraxès de Biaot, dels fills
fou príncep Helday de Natorfat, fill de
fou la ira de Déu en Yrrael e no pujà lo
Fou Jabés [*] dient: –Li infantà ab dolor,
foure. 28 E com viu David que nostro
frares. E açò que jo he enterpetrat Divré
frontissas. Tot açò féu aperallar David, e
fugí per los felisteus; 14 [*] e salvà
fugí en la davesa, e la host dels
fugí per ell. 15 E com los fills d’Amon
fugí Aram per Yrrael. E matà David dels
fugida, desempararen las ciutats [*]. E
fugir los habitadors de Gad. 14 E Quió e
fugir los amicharans a levant e a ponent.
fugiren los homes de Yrrael per los
fugiren aytembé per mà de Abisay [*] e
fugit, fugiren aytembé per mà de Abisay
fusta de cedre e mestres [*] per a bastir
fusta de cedre. 5 E adonchs dix David:
fusta e pedre t’he aparallade, e·ncara
fusta e pichapedrés e hòmens savis en
fusta a las de fusta e pedres de carbonclo
fusta e pedres de carbonclo e de
fusts de cedre sens nombre, car los
Fuzen e Encan. 6 Aquests són los fills de
Gabaà e Alàmenth [*] e sos deports. Totas
Gabaà, e Jaziel e Sàlati, fill de Smanat;
Gabací. E Achzà fou filla de Calech. 50
Gabaon [*] e la muller del senyor de
Gabaon havia nom Mahachael, 30 e lo nom de
Gabaon. E lo pare de Gabeon era apellat
Gabaon, que era dels XXX vessalls, e sobre
Gabeà, dels fills de Benjamín, e Benayà.
Gabeon era apellat Jahagel, e lo nom de sa
Gabeon entrò a Gatza. 17 E axí la fama de
Gabeon, 40 per secrificar holocaust a
Gacís, e Ayel rebita e Smanot lo bacurem e
Gad e Asser. 3 E los fills de Judà foren
Gad contre ells en la terra de Besan entrò
Gad e mig trip de Manacès, e aquests éran
Gad e lo mig trip de Manassès, e manarenGad foren Abram e Ysay e Ebron e Biziel. 3
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1Par 6,80
e lurs axides. 80 E del trip de
1Par 8,13
féran fugir los habitadors de
1Par 12,8
de Gerochà de Gador. 8 Del trip de
1Par 12,14
14 Tots aquests són dels fills de
1Par 12,37
de part Jordà, de Rubèn e de
1Par 25,9
fill de Assap; e la segona sort a
1Par 25,3
rey. 3 E los fills de Getidum foren
1Par 25,4 e Geremot e Amas e Anan e Aleta e
1Par 21,9
follejat. 9 E parlà nostro Senyor a
1Par 21,13
qui·m tremet.” 13 E dix David a
1Par 21,18
E l’àngel de nostro Senyor dix a
1Par 21,19
19 E pujà David per la paraula de
1Par 4,23 23 E los habitadors de Natahim e de
1Par 12,4
e Jaezel e Joanan e Jozafat de
1Par 4,39
molt. 39 E anaren a la intrade de
1Par 12,7
Joelà e Sabadià, fill de Gerochà de
1Par 3,22
e los fills de Samÿas foren Atús e
1Par 9,15
de Merarí, 15 e Baobatar e Ros e
1Par 2,46 de Calech, infantà Aram e Massan e
1Par 9,37
e l’altre, Nadab, 37 e l’altre,
1Par 2,21
Srom a la filla de Machir, pare de
1Par 2,22
hach XXIII ciutats en la terra de
1Par 2,23
foren del fill de Machir, pare de
1Par 5,9
bestiar los cresqué en la terra de
1Par 5,10
sobre la partida de sol ixent de
1Par 5,14
e fills de Hurí, de Geroe, fill de
1Par 5,16
de lurs pares, 16 e habitaren en
1Par 6,80 del trip de Gad hagueren Ramoch, en
1Par 7,14
encara li infantà Mahir, pare de
1Par 7,17
Badan. E aquests són los fills de
1Par 27,21
21 e del trip de Efraÿm qui era en
1Par 9,16
e Abdies, fill de Samaÿas, fill de
1Par 6,76 trip de Naptalim hagueren Cades, en
1Par 24,17
vintena a Jaquem, 17 e la XXI ª a
1Par 6,69
deports [*], 68 [*] 69 e Zalon e
1Par 6,1
1 Los fills de Leví foren Gerson,
1Par 6,18
Lilumí e Semeý. 18 E los fills de
1Par 7,21
e Alet. E meteren-los hòmens de
1Par 26,32
lo trip de Rubèn e sobre lo trip de
1Par 14,16
e perseguí-la de Gabeon entrò a
1Par 18,1
los felisteus e humilià’ls e pres
1Par 20,4
4 E aytentost hach batalla en
1Par 23,11 lo segon; Gedús e Barià no hagueren
1Par 7,13
13 E los fills de Naptalim foren
1Par 12,3
Sàlati, fill de Smanat; e Brachà e
1Par 24,13
dotzena a Hupà, 13 e la tretzena a
1Par 1,35
Ysaú [*]. 35 [*] Elifans e Reuel e
1Par 8,10 Joab e Sabià e Messà e Melcan 10 e
1Par 8,39
germà: fou lo primer nat Ulam, e
1Par 11,4
ab tot Yrrael en Jerusalem, ço és,
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Gad hagueren Ramoch, en Galaad, e Manahim
Gad. 14 E Quió e Sar e Genemot 15 e
Gad se apertaven ab David Amassat,
Gad, capdals de host. E de aquests lo pus
Gad e del mig trip de Manassès, portant
Gadalàs ab sos germans e ab sos fills, e
Gadalies e Serí e Jahies e Sabies e
Gadàlim e Ramanat e Jàsser e Jasbataza e
Gaddi, profeta [*], dient: 10 –Vés e parla
Gaddi: –[*] Molt més am jo caure en las
Gaddi: –Digues a David que dres altar a
Gaddi, la qual dix per nom de Déu. 20 E
Gaderà habitaven aquí ab lo rey quan
Gaderà, 5 Eluzai e Geremot e Belay e
Gadob entrò lo sol ixent de la vall per
Gador. 8 Del trip de Gad se apertaven ab
Gagal e Barzaa e Naries e Saphar, qui
Gagal e Machaninà, fill de Michà, fill de
Gagats. E Aram engendrà Gecdan. 47 E los
Gaguedó, e l’altre, Achió, e l’altre,
Galaad, e pres-la per muller. E ell era
Galaad. 23 E prengueren-la Gessur e
Galaad. 24 E despuxs morí Srom en
Galaad. 10 En lo temps de Saül feren
Galaad. 11 E los fills de Gad contre ells
Galaad, fill de Michael, fill de Gisizay,
Galaad e en Besan e en ses vilas e·n tots
Galaad, e Manahim e lurs axides 81 [*].
Galaad. 15 E Mahir pres muller germana
Galaad, fill de Mahir, fill de Manacè. 18
Galaad, Ydó, fill de Zacaries; e del trip
Galal, fill de Gedicun, e Baraquies, fill
Galileya e Amon e Cariacharim e lurs
Gamul, e la XXII ª a Badies, 18 e la XXIII
Gariamon ab sos deports. 70 Del mig trip
Gat e Metarí. 2 E los fills de Gad foren
Gat, segons dit és, foren Abram e Ysay e
Gat, nats de la terra, car devallaren a
Gat e la mitat del trip de Manassès, en
Gatza. 17 E axí la fama de David per tota
Gatza e las suas viletas de la mà dels
Gatza ab los felisteus e ferí Sabatay de
gayre infants e foren casa peyroal de una
Gaziel e Guÿm e Gétzare e Salum, qui fou
Geadà e Natot. 4 E Samaÿas de Gabaon, que
Gebeal, e la quatorzena a Bilgà, 14 e la
Gebús e Johavilan e Corè. 36 E los fills
Gebús e Saquià e Mirmà. Aquests són fills
Gebús fou lo segon e Elifàlet lo terç. 40
Gebús, car aquí habitaven los gebuzeus. 5
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1Par 11,6
6 E dix: –Tot hom qui ferrà lo
1Par 21,15
Senyor stech en la era de Enau
1Par 21,18
dres altar a Déu en la era de Evau
1Par 21,28
li havia respòs en la era de Evau
1Par 1,14
son primer nat, e los eteus 14 e
1Par 11,4
és, Gebús, car aquí habitaven los
1Par 2,46 e Massan e Gagats. E Aram engendrà
1Par 2,47
engendrà Gecdan. 47 E los fills de
1Par 1,19
la terra; e lo nom de son germà fou
1Par 1,20 nom de son germà fou Gechan. 20 E
1Par 1,23
E tots aquests foren fills de
1Par 4,18 de Guedoch, e Èber, pare de Socó, e
1Par 1,31 e Dumà e Mossaà e Adat e Temà 31 e
1Par 4,4
Serponesetmaní. 4 E [*] lo pare de
1Par 9,16
de Samaÿas, fill de Galal, fill de
1Par 5,24
e Sarriel e Geremies e Odopnà e
1Par 7,6
de Benjamín foren Bela e Bèquer e
1Par 16,41 qual manà a Yrrael. 41 [*] Eman e
1Par 16,42 la sua misericòrdia. 42 E Haman e
1Par 16,42
a cantar a Déu. E los fills de
1Par 5,14
Michael, fill de Gisizay, fill de
1Par 8,31
e l’altre Bèal e aprés Nap 31 e
1Par 5,14
de Gisizay, fill de Gedó, fill de
1Par 23,10
fills de Semeý foren Jóad e Jizà e
1Par 23,11
Jóad fou lo primer, Sizà lo segon;
1Par 5,12
E era lur cap Safan, e era lo segon
1Par 11,40
Johà, fill de Sayà, 40 e Iroyà lo
1Par 27,8
quint mes era príncep Sebitit lo
1Par 20,4
de Husay a Sipay, dels fills dels
1Par 1,36
foren Teniman e Homar e Fazí e
1Par 1,39
39 E los fills de Loscan, Heyl e
1Par 2,22 engendrà Sagub. 22 E Sagub engendrà
1Par 4,16
pares de Canahan. 16 E los fills de
1Par 10,1
e caygueren morts en lo munt de
1Par 10,8
[*] qui foren cayguts en lo munt de
1Par 4,17 Eforà foren Gèrech e Màrob e Éser e
1Par 6,71
de l’altre mig trip de Manassès,
1Par 11,33
de Solabanta. 33 E los fills de
1Par 1,32 concopina de Abraam, fou lo primer
1Par 5,15
germà del fill de Abdies, fill de
1Par 12,13
lo VIII è e Calabab lo VIIII è 13 e
1Par 1,5 Jàfet foren Gómer e Magoy, Naday e
1Par 1,7
Edifat e Soarmà. 7 E los fills de
1Par 8,14
de Gad. 14 E Quió e Sar e
1Par 5,1
de son pare, fou donada la primera
1Par 7,9
Bèquer. 9 De lur perentesch e lur
1Par 9,32
32 E dels fills de Caath, de
1Par 1,29 Ysach e Ysmael. 29 Aquestas són les
1Par 4,2
engendrà Umar e Lóat; e açò són las
1Par 5,7
segons sos perentats e lurs
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gebuzeu primerament sia cap e senyor de la
gebuzeu. 16 E alsà David sos ulls e viu l’
gebuzeu. 19 E pujà David per la paraula de
gebuzeu, secrificà aquí, 29 car lo
gebuzeus e amoreus e gezeus, 15 e los
gebuzeus. 5 E diguéran los habitadors [*]
Gecdan. 47 E los fills de Gecdan foren
Gecdan foren Regen e Jochan e Jazà e Fales
Gechan. 20 E Gechan engendrà Elmadat e
Gechan engendrà Elmadat e Sàlef e Sarmanè
Gechan. 24 E los fills de Sàlef foren Sem,
Gecortiel, pare de Sonoe. E aquests són
Geçur e Nafís e Quèdema. Aquests foren
Gedat, e Éter, pare de Cusí; aquests II
Gedicun, e Baraquies, fill de Assaà, fill
Gediel, qui foren [*] hòmens de anomanada,
Gediel, e foren III. 7 E los fills de Bela
Gedif e als altres triats, qui éran
Gedif havían ab ells trompes e sembes per
Gedif éran stablits al portal. 43 E aprés
Gedó, fill de Gedús, 15 germà del fill de
Gedor e Aquió e Sàquer [*]. 32 E Macheloch
Gedús, 15 germà del fill de Abdies, fill
Gedús e Barià; aquests IIII foren fills de
Gedús e Barià no hagueren gayre infants e
Geenay, e Safar, en Besan. 13 E lurs
gef [*] 41 e Urries lo eteu, e Saabat,
geferà, e en sa companya havia XXIIII M
gegants, e foren humiliats. 5 E aprés hach
Gehecham e Quenean e Temnià e Amalech. 37
Geheman e Manahà e Lotan, que hach nom
Gehir, e aquest hach XXIII ciutats en la
Gelae foren Apas, Sipà e Tirià e Azarael.
Gelboe. 2 E encalsaren los felisteus Saül
Gelboe. 9 E [*] tolguéran lo cap a Saül e
Gelon. E consabé Miruan e Ydeymay e Ysbè,
Gelon, en Abaasan, e Sterot e lurs axides.
Gem lo solamita. E Jonatan, fill de Sagí,
Gembran, e Jaes e Medan [*] e Bilbach e
Gemí, cap dels de la casa de lurs pares,
Gemies lo X è e Macamús lo XI è. 14 Tots
Genam e Tubal e Mose e Tiram. 6 E los
Genan foren Elizà e Traciza e los quireus
Genemot 15 e Sabadies e Rarat e Àchder. 16
generació a [*] Judà, e axí Rubèn no fou
generació de caps de casas de lur pare [*]
generació, éran ordonats per aperellar los
generacions: Lo primer nat de Abraam fou
generacions dels saritans. 3 E aquests són
generacions, fou lur cap Joel e Zacharies.
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1Par 7,4
caps. 4 E allí ells éran per lurs
1Par 9,9
9 e lurs germans segons lurs
1Par 9,34
majorals dels levitans segons lurs
1Par 16,15
setgle [*] i ço que ha manat en M
1Par 26,31
era del linatge de Hebron per ses
1Par 7,8
e Joàs e Làzer e Alinay e Ambrí e
1Par 16,20
paríeu palegrins, 20 anant de una
1Par 17,21 teu poble de Yrrael? No ha nenguna
1Par 17,21 nom en noblesas e en tamor, e gitar
1Par 14,17
donà la sua por per totas las
1Par 16,8
lo ceu nom e féu saber a las
1Par 16,24
la sua salvació. 24 Anunciau a las
1Par 16,26
sobre tots los déus 26 de las
1Par 16,31
’s la terra e diguen [*] las
1Par 16,35
e ajusta-nos e stors-nos de las
1Par 18,11
e l’argent que aportà de totas las
1Par 27,13
Mearí de Natafat, del linatge de
1Par 8,5
hach Abirua e Norman e Coha 5 e
1Par 2,44 44 E Sàman engendrà Jàchan, pare de
1Par 2,44
Jàchan, pare de Geracham. E
1Par 2,42
Elizamà. 42 E Calef, germà de
1Par 26,25
17-23 [*] 24 [*] 25 [*] Raabies, e
1Par 12,4 XXX vessalls, e sobre los XXX era
1Par 25,22
éran XII; 22 e la quinzena sort, a
1Par 4,3
fills de Etam: Gezrael e Ysupnà e
1Par 4,17
17 E los fills de Eforà foren
1Par 4,18
18 E sa muller la judaycha infantà
1Par 8,27
[*] e Sientí foren fills de
1Par 2,26
e Bunà e Roen e Somach [*]. 26 E
1Par 2,27
mare de Onam. 27 [*] que hach de
1Par 2,33 e Samzà. Tots aquests devallaren de
1Par 5,24
Éfer e Jasser e Eriel e Sarriel e
1Par 8,24 [*] 23 e Abdon e Ezecrí e Evan 24 e
1Par 12,10
lo terç 10 e Mesmanà lo quart e
1Par 7,7
de Bela foren Sbon e Hurí e Huyt e
1Par 12,5
e Jozafat de Gaderà, 5 Eluzai e
1Par 24,30
fills de Muzí foren Maalí e Éder e
1Par 25,4
e Mataties e Uziel e Sabuel e
1Par 23,23
de Muzí foren [*] Meab e Àder e
1Par 4,19
germana de Ènam, pare de Cellà
1Par 1,51
majorals de Edom: Tamnà e Aylà e
1Par 2,25
de Tecoha. 25 E foren los fills de
1Par 19,5
los hòmens, e dix: –Stau en
1Par 2,18 Srom, engendrà d’Asubà, sa muller,
1Par 6,78
78 E ultre lo flum Jordà, devés
1Par 7,2
fills de Tolà foren Buzí e Refey e
1Par 23,19
cap petró. 19 E los fills de Ebron:
1Par 26,31
del rey. 31 E de Hebron era cap
1Par 27,19 de Abadies; e del trip de Naptalim,
1Par 12,1
éran dels vessalls valedors dels
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generacions de casa de lurs pares hòmens
generacions. Éran DCCCC LVI. Tots aquests
generacions éran caps.) Aquests éran caps
generacions, 16 que ordonà a Abraam, e son
generacions peyroals; e foren demanats en
Genimot e Abrà e Anachó e Alamor: tots
gent en altre [*]. 21 E Déu a negun altre
gent en la terra que Déu hi sia anat per
gent devant lo teu poble que has remut de
gents. 15,Tit Capítol XV 1 David féu casa
gents las suas obres. 9 Cantau al Senyor e
gents la sua glòria e a tots los pobles
gents, car són ýdoles, e nostro Senyor ha
gents que nostro Senyor ha regnat. 32
gents, per loar lo nom de la tua santedat
gents de Edom e Moab [*] e dels felisteus
Gera, e [*] éran XXIIII M hòmens. 14 E en
Gerà e Fuzen e Encan. 6 Aquests són los
Geracham. E Geracham engendrà Semey, 45 e
Geracham engendrà Semey, 45 e lo fill de
Gerachinel, fou Messà son primer nat, e
Geram d’aquest, e Cricrí d’aquest [*].
Geramies e Jaezel e Joanan e Jozafat de
Geramot e a sos fills e a sos germans, e
Gerbàs, e lo nom de la altre germana fou
Gèrech e Màrob e Éser e Gelon. E consabé
Gèrech, pare de Guedoch, e Èber, pare de
Gerecham. 28 E aquests foren caps de lurs
Gerechinel hach altre muller, qui hach nom
Gerechinel, son primer nat Maas, e Jaquim
Gerechmael. 34 E Seran no hach fills, sinó
Geremies e Odopnà e Gediel, qui foren [*]
Geremies e Elem e Antories 25 e Abdayà e
Geremies lo quint 11 e Stay lo VI è, Eliel
Geremon e Orí. E foren V, qui foren caps
Geremot e Belay e Zafaries lo arapita, 6 e
Geremot. Aquests són los fills dels
Geremot e Amas e Anan e Aleta e Gadàlim e
Gerencot. 24 Aquests són los fills de Leví
gerenita, fou Stemeó, lo mearcharica. 20 E
Geret 52 e Mahulibamà e Elà e Pinon 53 e
Gerexinel [*], lo primer nat Ram e Bunà e
Gerichó fins que la barba vos sia brotada,
Gericó. Aquests són sos fills: Sézer e
Gericó, de sol ixent de Jordà, hagueren
Geriel e Jaamay e Jayzan e Samuel. Aquests
Geries, que fou cap petró, e Maries, lo
Geries, qui era del linatge de Hebron per
Gerimot, fill de Aziel; 20 e del trip de
geritans, 2 traent sagetes ab arch en la
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1Par 1,19
pertida la terra; e lo nom de son
1Par 2,32
Aquilach. 32 E los fills de Jadà,
1Par 2,42
engendrà Elizamà. 42 E Calef,
1Par 3,21
foren Peleties, e Ysaÿes fou son
1Par 4,11 Déu açò que demanà tot. 11 E Calup,
1Par 5,15
fill de Gedó, fill de Gedús, 15
1Par 6,39
de Leví, fill de Yrrael. 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 Elen, son
1Par 8,39
de Azael. 39 E [*] Àssech, son
1Par 11,20
féran los III vessalls. 20 Abisay,
1Par 11,26
vessalls d’armes éran: Azael,
1Par 11,38
e Naharay, fill de Sbay. 38 E Joel,
1Par 11,45
e Jadiel, fill de Simbrí, e Josà,
1Par 19,12
fills d’Amon. 12 E dix Joab a son
1Par 20,5
Alchanam, fill de Jaÿr, a Lamí,
1Par 20,7
-lo Jonatan, fill de Simechà,
1Par 24,25
e lo fill de Michà, Samir, 25 e lo
1Par 24,31
lo cap petró en contre son
1Par 27,7
la part del mes quart fou Azael,
1Par Prol,12
trobats e la treslació entiga e
1Par 3,9
de las concopines, e Tamar era lur
1Par 3,19
Massulam e Ananies e Salumir, lur
1Par 4,3
e Gerbàs, e lo nom de la altre
1Par 4,19
19 E lo fill de la muller de Odià,
1Par 6,3
foren Aron e Moysès e Maria, lur
1Par 7,15
de Galaad. 15 E Mahir pres muller
1Par 7,18
de Mahir, fill de Manacè. 18 E lur
1Par 7,30
e Hizín e Barià, e Sàrraa era lur
1Par 7,32
Lafalet e Zómer e Atan e Suà, lur
1Par 2,16
Somolo lo sizè, Daviu [*]. 16 E las
1Par 4,27
hach XVI fills e VI fillas; e sos
1Par 5,2
nat. 2 Mas Judà era soberch a sos
1Par 5,7
príncep del trip de Rubèn. 7 E sos
1Par 5,13
e Safar, en Besan. 13 E lurs
1Par 6,44
44 E los fills de Merarí, lurs
1Par 6,48
de Merarí, fill de Leví. 48 E lurs
1Par 7,5
mullers e molts infants. 5 E los
1Par 7,22
dol molt de temps, e vengueren sos
1Par 8,32 habitaren en Jerusalem de prop lurs
1Par 9,6
6 [*] de Zàram, Gesrael e sos
1Par 9,9
de Rauel, fill de Ybanies, 9 e lurs
1Par 9,13
qui fou fill de Emar. 13 E lurs
1Par 9,17
e Top e Talmon e Achtiman e llurs
1Par 9,19
de Abiassab, fill de Corè, e sos
1Par 9,25
a migjorn e a tremuntana. 25 E lurs
1Par 12,2
e las sagetes ab arch. Éran dels
1Par 12,29
II M. 29 E dels fills de Benjamín,
1Par 12,32
caps dels CC, e ab ells tots lurs
1Par 12,39
dies menjant e bevent, car lurs
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germà fou Gechan. 20 E Gechan engendrà
germà de Semehi, foren Gèter e Johenatan.
germà de Gerachinel, fou Messà son primer
germà, e son fill fou [*] Abdies [*]. 22 E
germà de Ssuà, qui li engendrà Mahir, qui
germà del fill de Abdies, fill de Gemí,
germà Ysay stave sobre la part dreta. E
germà Sares, e los fills de aquell éran
germà, foren Safaà e Vinè e Severs e
germà: fou lo primer nat Ulam, e Gebús fou
germà de Joab, era cap dels altres XXX,
germà de Joab, e Elcanà, fill de son
germà de Netà, e Amibear, fill de Guerrí,
germà de Rissí, 46 e Aliel, de Manim, e
germà: –Si pus fort és Aram que jo, tu
germà de Goliès lo geteu, del qual la sua
germà de David. Aquests foren nats [*] de
germà de Michà, Jazies, e lo fill de
germà, lo manor. 25,Tit Capítol XXV 1 E
germà de Joab, e Sabadies, son fill, aprés
germana nostra sia corrompuda e fortsade,
germana. 10 E lo fill de Salamó fou
germana, 20 e Assubà e Tel e Baraxies e
germana fou Serponesetmaní. 4 E [*] lo
germana de Ènam, pare de Cellà gerenita,
germana. E los fills de Aron foren Nadap e
germana dels huzamitans [*], qui havia nom
germana, la Malquetana, engendrà Ysoda e
germana. 31 E los fills de Barià foren
germana. 33 E los fills de Lafalet foren
germanes foren Sarugà e Abigal. E los
germans no hagueren molts infants e tots
germans e senyor de tots, mas la
germans per lur linatge, segons sos
germans de casa de lur pare éran VII, ço
germans, stiguéran a la part sinestra. E
germans levitans éran tots ordonats al
germans de tot lo linatge de Ysachar éran
germans per aconhortar-lo. 23 E tornà ab
germans ensemps. 33 E Gèter engendrà Sis,
germans, e foren DC LXXXX. 7 E dels fills
germans segons lurs generacions. Éran
germans qui foren caps de la casa de lur
germans. E Solomero, lo cap. 18 Entrò are
germans de la casa de son pare. E los
germans éran en los corrals per venir a
germans de Saül, e de Benjamín. 3 E lo cap
germans de Saül, foren III M hòmens, i
germans. 33 E de Zabulont axint [*] armats
germans los ho havían aperellat. 40 E
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1Par 13,2 par bo, trematam e enviem a nostros germans qui són romasos per tota la terra
1Par 15,5
e Uriel era lur príncep, e sos germans éran C XXV. 6 E dels fills de
1Par 15,6
de Merarí era prebost Asayà, e sos germans éran CC XXV. 7 E los fills de
1Par 15,7
Gerzon era lur príncep Joel, e sos germans éran C XXX. 8 E dels fills de
1Par 15,10
lur príncep Eliel [*] 10 [*] e sos germans éran C XII. 11 E David apellà
1Par 15,12
mullers e vostros infants e vostros germans, e pujau l’archa de nostro Senyor
1Par 15,18
Emà, fill de Joel [*] 18 e sos germans [*] e Jachzael e Zanutamot e
1Par 16,37
e lexà aquella a Assap e a sos germans per servir aquella de die en die,
1Par 16,39
[*] 39 E Sadoch sacerdot e sos germans capellans ordonats, devant lo
1Par 23,32
e l’ofici dels fills d’Aron, lurs germans, e lo servey de la casa de Déu.
1Par 24,31
ells gitaren sorts contre lurs germans, fills de Aron, devant lo rey
1Par 25,7
del rey. 7 E fou lur nombre ab lurs germans que sabéssan de cant per cantar a
1Par 25,9
e la segona sort a Gadalàs ab sos germans e ab sos fills, e foren XII; 10 e
1Par 25,10
sort a Jatur e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 11 e la quarta sort a
1Par 25,11
e la quarta sort a Jasser e a sos germans e a sos fills, e éran XII; 12 e la
1Par 25,12
quinta sort axí a Mataties e a sos germans e a sos fills, e éran XII; 13 e la
1Par 25,13
axí a Baquies e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 14 e la setena sort,
1Par 25,14
a Jaraela e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 15 e la vuytena sort
1Par 25,15
axí a Ysaÿes e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 16 e la novena sort,
1Par 25,16
a Maramas e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 17 e la deena sort,
1Par 25,17
sort, a Semeý e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 18 e la onzena sort
1Par 25,18
axí a Zarael e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 19 e la dotzena
1Par 25,19
a Essabies e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 20 e la tretzena
1Par 25,20
a Sabuel e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 21 e la quatorzena
1Par 25,21
a Mataties e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 22 e la quinzena
1Par 25,22
a Geramot e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 23 e la setzena sort,
1Par 25,23
a Maanias e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 24 e la dessetana
1Par 25,24
a Janaquesa e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 25 e la divuytena
1Par 25,25
axí a Anamà e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 26 e la denovena
1Par 25,26
a Moloti e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 27 e la vintena sort
1Par 25,27
axí a Elitat e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 28 e la XXI ª sort,
1Par 25,28
sort, a Arit e a sos fills e a sos germans, e foren XII; 29 e la XXII ª sort,
1Par 25,29
a Gidalti e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 30 e la XXIII ª sort,
1Par 25,30
a Nasiot e a sos fills e a sos germans, e éran XII; 31 e la XXIIII ª sort
1Par 25,31
axí a Romanti e a sos fills e a sos germans, e foren XII. 26,Tit Capítol XXVI
1Par 26,7
e Rafael e Obetel e Zabat; e sos germans éran hòmens d’host, e foren Eliú
1Par 26,8
8 [*] e lurs fills e lurs germans foren hòmens d’host ab poder de
1Par 26,9
9 E los fills de Mazalamies ab lurs germans, hòmens d’host, éran XVIII. 10
1Par 26,11
lo quart; tots los fills e germans [*] foren XIII. 12 E aquestes éran
1Par 26,12 dels hòmens e dómeas de prop lurs germans per servir en la casa de Déu. 13 E
1Par 26,26
d’aquest [*]. 26 E Selomir e sos germans éran sobre los tresors del
1Par 26,28
era en la mà de Solomit e de sos germans. 29 E de Isbar, e de Nanies e de
1Par 26,30
e los jutges. 30 [*] Sabies e sos germans, hòmens de host, e éran M DCC
1Par 27,18
trip de Judà, Elizeu, fill dels germans de David; e del trip de Ysacar,
1Par 28,2
levà’s en peus e dix: –Oyiu, mos germans e mon poble, jo havia proposat en
1Par 27,22
e del trip de Dan, Azariel, fill de Geroam. Aquests foren los prínceps de cade
1Par 3,3
fill de Aguayt, 3 lo quint fou Geroboam, lo qual hach de Abchalà, sa
1Par 5,17
Joadan, rey de Judà, e en temps de Geroboam, rey d’Irrael, 18 ço és a saber,
1Par 9,8
fill de Samià; 8 e Jabamès, fill de Gerocam; e Elà, fill de Huzí, fill de
1Par 9,12
la casa de Déu. 12 E Adies, fill de Gerocam, fill de Fassur, fill de Melchies,
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1Par 12,7
7 e Joelà e Sabadià, fill de
1Par 5,14
fills de Abial e fills de Hurí, de
Par Prol,Inc
Comensen los pròlechs de sent
Par Prol,Inc pròlech. Asò és lo pròlech de sent
1Par Prol,Expl Ací acaben los pròlechs de sent
1Par 4,15
15 E los fills de Calech, fill de
1Par 6,27
Elcanà e Safay e Màar 27 e Aliap e
1Par 6,1
VI 1 Los fills de Leví foren
1Par 6,43
de Semer, 43 fill de Jàat, fill de
1Par 6,71
lurs deports [*]. 71 E los fills de
1Par 23,6
per pertides, ço és a saber:
1Par 23,7
e Càhat e Merrarí. 7 E los fills de
1Par 23,15
15 E los fills de Moysès foren
1Par 23,16
Gerson e Elízer. 16 E los fills de
1Par 6,17
Aquests són los noms dels fills de
1Par 6,20
per lur parentat Liluní fou fill de
1Par 15,7
éran CC XXV. 7 E los fills de
1Par 29,8
Senyor Déu per mà de Acuel lo
1Par 9,6
nat, e sos fills. 6 [*] de Zàram,
1Par 2,12
engendrà Obet, e Obet engendrà
1Par 2,13
Obet, e Obet engendrà Gessè. 13 E
1Par 2,23
de Galaad. 23 E prengueren-la
1Par 3,2
que fou filla de Calmay, rey de
1Par 4,35
Jusà, fill de Amassià, 35 e Joel e
1Par 20,6
6 E aprés hach més batalla en
1Par 20,7 de David. Aquests foren nats [*] de
1Par 1,17
e Eliud e Aram e Hus e Hul e
1Par 2,32
de Jadà, germà de Semehi, foren
1Par 2,32
foren Gèter e Johenatan. E morí
1Par 8,33 de prop lurs germans ensemps. 33 E
1Par 20,5 de Jaÿr, a Lamí, germà de Goliès lo
1Par 25,1
l’ofissi de [*] Assap e Aman e de
1Par 25,3
per mà del rey. 3 E los fills de
1Par 25,3
que éran [*] per mà de lur pare
1Par 25,6
mà de lurs pares, qui éran Assap e
1Par 27,31 31 E sobre las ovellas era Saass lo
1Par 7,13 de Naptalim foren Gaziel e Guÿm e
1Par 26,2
lo segon, e Sabadies lo terç, e
1Par 6,20
Liluní fou fill de Gerzon, e
1Par 4,14
Sarayà fou pare de Joab, senyor de
1Par 7,3
M DC. 3 E los fills de Huzí foren
1Par 7,3
de Huzí foren Gezaraÿas, e los de
1Par 1,14 los eteus 14 e gebuzeus e amoreus e
1Par 12,6
e Zafaries lo arapita, 6 e Alcanà e
1Par 4,3
3 E aquests són los fills de Etam:
1Par 25,29
e foren XII; 29 e la XXII ª sort, a
1Par 10,14
Senyor, per ço que Déu lo ocís, e
1Par 21,20
la qual dix per nom de Déu. 20 E
1Par 5,14
de Galaad, fill de Michael, fill de
1Par 11,20
era cap dels altres XXX, car ell
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Gerochà de Gador. 8 Del trip de Gad se
Geroe, fill de Galaad, fill de Michael,
Gerònim sobre lo libre de Paralipàmenon.
Gerònim sobre lo Paralipàmenon, qui és
Gerònim. Inc Comença lo Primer libre dels
Gerosonà, e Eyram e Elà [*] foren pares de
Gerotan e Alcanà. Aquests foren fills un
Gerson, Gat e Metarí. 2 E los fills de Gad
Gerson, fill de Leví. 44 E los fills de
Gerson haguéran de l’altre mig trip de
Gerson e Càhat e Merrarí. 7 E los fills de
Gerson: Laadar e Semeý. 8 E los fills de
Gerson e Elízer. 16 E los fills de Gerson
Gerson foren Assaaebuel, e fou cap pedtró.
Gerzon: Lilumí e Semeý. 18 E los fills de
Gerzon, e Gèyal fou fill d’aquell, e Sumà
Gerzon era lur príncep Joel, e sos germans
gesimon. 9 E alegrà’s lo poble, per ço
Gesrael e sos germans, e foren DC LXXXX. 7
Gessè. 13 E Gessè engendrà son primer nat
Gessè engendrà son primer nat Eliab, lo
Gessur e Aram, las viles de Jahir e Tenat
Gessur; lo quart fou Adunies, fill de
Gessur, fill de Josebrà, fill de Sirayà,
Get, e aquí havia un hom de ultre masura
Get, e cayguéran en la mà de David e en la
Gèter e Màsseig. 18 E Arzat engendrà
Gèter e Johenatan. E morí Gèter sens
Gèter sens infans. 33 E los fills de Johe
Gèter engendrà Sis, e Sis engendrà Saül, e
geteu, del qual la sua lansa era axí com
Getidum, qui profetitzaven ab òrguens e ab
Getidum foren Gadalies e Serí e Jahies e
Getidum, que profetitzave ab òrguens per
Getidum e Aman, a cantar en la casa de Déu
getum. Tots aquests éran prínceps sobre lo
Gétzare e Salum, qui fou fill de Balaat.
Geviel lo quart, 3 e Elavi lo quint, e
Gèyal fou fill d’aquell, e Sumà fou fill
Geyazim, car †Leoedis† éran. 15 E los
Gezaraÿas, e los de Gezaraÿas foren
Gezaraÿas foren Michael e Obedià e Joel e
gezeus, 15 e los aveus e los aquiraneus e
Gezies e Sariel e Jòzer e Sabuzan de
Gezrael e Ysupnà e Gerbàs, e lo nom de la
Gidalti e a sos fills e a sos germans, e
girà lo regne a David, fill de Ysay.
giràs Evau e viu l’àngel, e IIII fills
Gisizay, fill de Gedó, fill de Gedús, 15
gità la sua lansa sobre CCC que·n matà, e
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1Par 17,21
teu nom en noblesas e en tamor, e
1Par 12,20 20 E, com hach [*] a Sachalech, se
1Par 24,31
casas peiroals. 31 E naguex ells
1Par 25,8
Déu d’Irrael CC LXXXVIII. 8 E
1Par 26,13
per servir en la casa de Déu. 13 E
1Par 11,11
era cap dels terratinents; ell
1Par 21,12 que·t perseguéscan tos enamichs a
1Par 21,12
tos enamichs a glay o III dies lo
1Par 16,24
24 Anunciau a las gents la sua
1Par 16,28
és lo ceu loch. 28 Donau
1Par 16,28
linatge de pobles, donau a Déu
1Par 16,29 honor, 29 donau a nostro Senyor la
1Par 16,27
nostro Senyor ha fets los cels. 27
1Par 5,4
E los fills de Joel foren Semayà e
1Par 29,9
lo rey David se alegrà de gran
1Par 20,5
fill de Jaÿr, a Lamí, germà de
1Par 1,5
Jàfet. 5 Los fills de Jàfet foren
1Par 1,6
e Mose e Tiram. 6 E los fills de
1Par 15,18 e Jachzael e Zanutamot e Jacchiel e
1Par 7,38
e Jatran e Verà. 38 E los fills de
1Par 5,26
Elà e en Tabor e en Arà e en Arat
1Par 12,19
–Ab los nostros caps vendrà en
1Par 19,2
son pare en son temps me féu gran
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 perseguían, dels quals ell hach
1Par 11,14
14 [*] e salvà nostro Senyor de
1Par 11,23 [*]. 23 E matà lo egipcià, home de
1Par 12,22
ajudar-li entrò que fou ab ten
1Par 12,40
e vi e oli e bous e moltons en
1Par 13,8
jugaven devant nostro Senyor ab
1Par 15,16 e ab trompes e ab sembes per alsar
1Par 16,25
pobles las suas maravellas, 25 car
1Par 19,2
car son pare en son temps me féu
1Par 21,3
mon senyor, açò? Ni per què serà
1Par 22,5
David de açò que havia obs son fill
1Par 26,13
sorts axí en lo poch com en lo
1Par 29,1
ell és fedrí jove e la obra és molt
1Par 29,9
e nagex lo rey David se alegrà de
1Par 29,22 devant nostro Senyor aquell die ab
1Par 29,11
totstemps. 11 A tu, Senyor, ést la
1Par 11,22
Joyadà, home valent d’armes e de
1Par 13,1
e dels centanars e ab tots los
1Par 25,8
E gitaren sorts per demanar axí als
1Par 4,40
lurs ovellas, 40 e trobaren pastura
1Par Prol,82 corregida e smanade, del lenguatge
1Par 7,14
qui li infantà la sua concupina, la
1Par 9,27
casa de Déu, car sola a ells era la
1Par 21,21
qui s’amagaren [*]. 21 [*] E Evau
1Par 9,19
éran sobre lo servey de obra

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

gitar gent devant lo teu poble que has
gitaren devant ell hòmens de Macessè, ço
gitaren sorts contre lurs germans, fills
gitaren sorts per demanar axí als grans
gitaren sorts axí en lo poch com en lo
gitava son dret sobre CCC hòmens qui matà
glay o III dies lo glay de nostro Senyor
glay de nostro Senyor per morteldat de la
glòria e a tots los pobles las suas
glòria a nostro Senyor, linatge de pobles,
glòria e honor, 29 donau a nostro Senyor
glòria del ceu nom, portau presents e
Glòria e bellesa és devant ell, santedat e
Gog e Semeý 5 e Michà e Rahaià e Bàal 6 e
goig. 10 E adonchs David beneyí Déu devant
Goliès lo geteu, del qual la sua lansa era
Gómer e Magoy, Naday e Genam e Tubal e
Gómer foren Seman, Edifat e Soarmà. 7 E
Gomir e Eliab e Benaÿas e Maazies e
Gore foren Jafuà e Pispà e Erà. 39 E los
Gosam, e foren catius entrò al die de vuy.
gràcia de son senyor Saül. 20 E, com hach
gràcia. E tremès David missatgers a Anum
gràcies, com havia ferit Adoràzer, [*]. E
gran que sens aquest, si negú vol provar a
gran por. 4 E dix Saül a son scuder: –Trau
gran salvació Yrrael. 15 E devallaren III
gran masura de V colzes d’alt, en la mà
gran host com host de Déu. 23 E aquests
gran moltitut, car alegria era en Yrrael.
gran poder e ab cants e ab fitoles e ab
gran veu per donar alegria. 17 E feren
gran és nostro Senyor, e molt loat, e molt
gran gràcia. E tremès David missatgers a
gran colpa en Yrrael? 4 E la peraula del
gran moltitut abans que morís. 6 E apellà
gran per casas de lurs pares a scrivir en
gran, car no és de hom lo palau, car de
gran goig. 10 E adonchs David beneyí Déu
gran alegria e féran regnar [*] Salamó,
granesa, el vacellatge [*] e la honor. Car
grans fets, de Cabseel, ferí los II
grans senyors, 2 e dix David a tota la
grans com als pochs, mestres ab scolans. 9
grassa e bona e la terra era abundade e
grech, e no deuria ésser tengut per lur
grega; encara li infantà Mahir, pare de
guarda, e tenían las claus del vespre fins
guardà, e viu David la sua faç envés
guardant †los presents† [*]. 20 E Fineès,
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1Par 29,19
lur cor [*]. 19 [*] entrega de
1Par 12,29
i encara foren més, sinó que
1Par 23,32
sovint devant nostro Senyor. 32 E
1Par 29,18
e de Jacob, nostros pares, que
1Par 22,13 teu. 13 E donchs seràs abundant si
1Par 28,8
e·n oyida de Déu vos ho dich, que
1Par 12,23 los nombres dels caps dels hòmens
1Par 12,24
scut e lansa, foren VI M e DCCC
1Par 22,12
en regir sobre Yrrael e que
1Par 4,18
la judaycha infantà Gèrech, pare de
1Par 8,7
foren cativats: 7 Naaman e Axiès e
1Par 7,5
de Ysachar éran hòmens forts de
1Par 7,7
casa de lur pare, hòmens forts de
1Par 7,11
qui éran caps de tots hòmens de
1Par 12,36
axint a host, hòmens aperellats a
1Par 12,38
aquests éran hòmens d’armes e de
1Par 10,1
10,Tit Capítol X 1 E los felisteus
1Par 11,38
germà de Netà, e Amibear, fill de
1Par 8,3
quint. 3 E Sbael hach fills Edad e
1Par 2,17
Amassà, e lo pare de Amassà fou
1Par 27,4 sa companya, e Molet era príncep e
1Par 27,16 aquests: sobre lo trip de Rubèn era
1Par 6,44
a la part sinestra. E Atan, fill de
1Par 15,20
cantar, 20 e Zacaries e Aziel [*] e
1Par 7,13
fills de Naptalim foren Gaziel e
1Par Prol,50 apòstol? Sapiau que jo he scrit no
1Par Prol,53 «Veuran aquell [*] lo qual ull no
1Par Prol,55
d’home, aquellas coses que Déu
1Par 14,11
David [*]. E dix-los: –Sportellat
1Par 16,15
tostemps en lo setgle [*] i ço que
1Par 16,26
car són ýdoles, e nostro Senyor
1Par 16,31
[*] las gents que nostro Senyor
1Par 17,21
com lo teu poble de Yrrael? No
1Par 17,25
bastir-li casa, per açò, Senyor,
1Par 22,11 la casa del senyor ton Déu, axí com
1Par 28,3
peus de nostro Senyor [*]. 3 E Déu
1Par 28,4
has scampada.” 4 »E nostro Senyor
1Par 28,4
de Yrrael empertostemps, car Judà
1Par 28,9
-l’has; e si·l lexas, lexar-t’
1Par 28,10
10 Vet are que nostro Senyor t’
1Par 29,1
fill, és u que nostro Senyor Déu
1Par 29,17
E ara ton poble, qui ací és, [*]
1Par 17,4
Tu no bastiràs casa en què jo
1Par 5,23
23 E lo mig trip de Manassès
1Par 11,7
Seruià, e fou fet cap e senyor. 7 E
1Par 4,33
qui són entorn a Bàal, açò és, lur
1Par 2,55
55 E del linatge dels scrivans, los
1Par 4,23
senyorejaven a Moab [*]. 23 E los
1Par 8,6
de las casas de lurs pares dels
1Par 8,13
foren caps de lurs pares e dels
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guardar tos manaments e tos testimonis e
guardaven la casa de Saül. 30 E dels fills
guardaven l’ofici del tabernacle del
guarderan açò per tostemps a la tua
guardes a fer las sirmònies e los judicis
guardeu e que fassau e que requirau tots
guarnits [*] qui venguéran a David en
guarnits e aperellats a host. 25 E dels
guarts la lig de nostro Senyor Déu teu. 13
Guedoch, e Èber, pare de Socó, e
Guera [*] a Manàat [*]. 8 [*] engendrà al
guerra, e éran LXXXVII M entre tots los
guerra, e foren ab tot lur perentesch per
guerra, e foren XVII M CC axint a host e a
guerra foren XXXX M. 37 E d’aquells de
guerra e hòmens bé aperellats e ab cor
guerrajaven ab Yrrael, e fugiren los homes
Guerrí, 39 e Sàlet lo amonita, e Nafrayà,
Guetà e Abiüd. 4 E Abiüd hach Abirua e
Guèter ysmaelita. 18 Camel, fill de Srom,
guiador sobre la companya, e éran XXIIII M
guiador e cònsol [*] Safaries, fill de
Guisí, fill de Abdí, fill de Mauch, 45 [*]
Gumir e Eliab e Mazia e Benaÿas. Tots
Guÿm e Gétzare e Salum, qui fou fill de
ha molt lo libre Del noble linatge de
ha vist ne orrella oÿt, ni és pujat en cor
ha aparellades en aquells qui l’amen», e
ha nostro Senyor los meus enamichs en la
ha manat en M generacions, 16 que ordonà
ha fets los cels. 27 Glòria e bellesa és
ha regnat. 32 Brugescha la mar e la sua
ha nenguna gent en la terra que Déu hi sia
ha après ton servent de pregar devant tu.
ha perlat per tu nostro Senyor. 12 E donha’m dit: “Tu no bestiràs casa en mon
ha més alet a mi que negun de la casa de
ha alegit per senyor e de la casa de Judà
ha per totstemps. 10 Vet are que nostro
ha alegit que tu li bastescas casa en son
ha alet, e ell és fedrí jove e la obra és
ha vodat ab alegria a tu. 18 Senyor Déu de
habit, 5 car no he habitat en casa del die
habità en la terra de Besan entrò a
habità David en la devesa, per ço fou
habitació, que a tots se pertanyia. 34 E
habitadors de Jabés e de Tiraniu [*] e de
habitadors de Natahim e de Gaderà
habitadors, e foren cativats: 7 Naaman e
habitadors de Agulon. Aquests féran fugir
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1Par 8,13
de Agulon. Aquests féran fugir los
1Par 9,2
per lur colpa. 2 Ells habitaren los
1Par 11,5
los gebuzeus. 5 E diguéran los
1Par 22,18
entorn, e donerà en vostra mà los
1Par 4,28
tant com los fills de Judà. 28 E
1Par 4,41
trobats [*] entrò al die de vuy, e
1Par 4,43
qui éran romasas de Emach, e
1Par 5,16
dels de la casa de lurs pares, 16 e
1Par 5,22
qui éran morts en la batalla, [*] e
1Par 7,29
e ses viletas, [*] e en aquests
1Par 8,28
foren caps de lurs pares [*] e
1Par 8,32 Macheloch engendrà Samaà, e aquests
1Par 9,2
en Babilònia per lur colpa. 2 Ells
1Par 9,3
tots los cativaren. 3 En Jerusalem
1Par 10,7
[*]. E vingueren los felisteus e
1Par 17,5
casa en què jo habit, 5 car no he
1Par 5,8
fill de Zama, fill de Joel, aquell
1Par 5,9
en [*] e Balamon, 9 devés sol ixent
1Par 4,23
habitadors de Natahim e de Gaderà
1Par 4,40
e posade en pau, car †en Carmelo†
1Par 5,10
en lurs mans los agaritans e ells
1Par 9,34
éran caps.) Aquests éran caps [*] e
1Par 11,4
Jerusalem, ço és, Gebús, car aquí
1Par Prol,5
segons lo sermó letí los libres
1Par 1,29 fou Ysmael; lo primer nat de Ysmael
1Par 1,39
e Geheman e Manahà e Lotan, que
1Par 2,22 22 E Sagub engendrà Gehir, e aquest
1Par 2,26 Roen e Somach [*]. 26 E Gerechinel
1Par 2,26
E Gerechinel hach altre muller, qui
1Par 2,27
fou mare de Onam. 27 [*] que
1Par 2,34
de Gerechmael. 34 E Seran no
1Par 2,48
48 E una concupina de Sàaf, que
1Par 2,50
lo seu primer nat fou de Efrata e
1Par 2,52
sobre la mitat de las passades, e
1Par 3,1
que nasqueren en Hebron: lo primer
1Par 3,1
lo primer hach nom Amon, lo qual
1Par 3,1
e lo segon Deniel, lo qual
1Par 3,3
3 lo quint fou Geroboam, lo qual
1Par 3,5
Sebab e Natan e Salamó; aquests IV
1Par 3,9
e són VIIII, menys de aquells que
1Par 3,15
15 E los de Jozies: son primer nat
1Par 4,5
5 E Assur, senyor de Techà, e
1Par 4,27 Amuel e Secur e Seneý. 27 E Seneý
1Par 7,24
era en son alberch, 24 e sa filla
1Par 8,3
quart, e Rafà lo quint. 3 E Sbael
1Par 8,4
Edad e Guetà e Abiüd. 4 E Abiüd
1Par 8,38
Azael fou fill d’aquell. 38 Azael
1Par 9,36
Mahacà, 36 e son fill lo primer nat
1Par 10,3
qui·l perseguían, dels quals ell
1Par 12,20
de son senyor Saül. 20 E, com
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habitadors de Gad. 14 E Quió e Sar e
habitadors primers e éran en lur haretat e
habitadors [*] a David: –No vingues ací. E
habitadors de la terra devant nostro
habitaren en Berzabe e en Moladè e en
habitaren aquí en loch d’ells, car
habitaren aquí entrò al die de vuy. 5,Tit
habitaren en Galaad e en Besan e en ses
habitaren aquí entrò a la captivitat. 23 E
habitaren los fills de Josep, fill de
habitaren en Jerusalem. 29 E a Gabaon [*]
habitaren en Jerusalem de prop lurs
habitaren los habitadors primers e éran en
habitaren los fills de Judà e los fills de
habitaren en ellas. 8 E, com vench l’
habitat en casa del die ensà que jo fiu
habitave en Arroer entrò en [*] e Balamon,
habitave entrò a la intrade del desert del
habitaven aquí ab lo rey quan regnà. 24 E
habitaven entigament. 41 E vingueren
habitaven en lurs tabernacles sobre la
habitaven en Jerusalem, 35 e en Gabaon. E
habitaven los gebuzeus. 5 E diguéran los
habràhichs, car ço que una vegade era
hach nom Nabayot, e l’altre Cadar e
hach nom Ramnà. 40 E los fills de Saban
hach XXIII ciutats en la terra de Galaad.
hach altre muller, qui hach nom Atharà.
hach nom Atharà. Aquesta fou mare de Onam.
hach de Gerechinel, son primer nat Maas, e
hach fills, sinó fillas, e havia un catiu
hach nom Michalí, infantà a ell Zàbet e
hach nom Subal, pare de Cariacianim, 51
hach fills; 53 e del linatge de
hach nom Amon, lo qual hach de Avinóhan la
hach de Avinóhan la ismaleÿta, e lo segon
hach de Abigal de Carmel, 2 e lo terç fou
hach de Abchalà, sa muller [*]. 4 Aquests
hach de Bersabé, filla de Amiel. 6 [*]
hach de las concopines, e Tamar era lur
hach nom Joatan, lo segon Joatxí, lo terç
hach II mullers, Elà [*]. 6 E Nahatà li
hach XVI fills e VI fillas; e sos germans
hach nom Zalaraalenzar, la qual bestí
hach fills Edad e Guetà e Abiüd. 4 E Abiüd
hach Abirua e Norman e Coha 5 e Gerà e
hach VI fills que havían nom axí: Miraquem
hach nom Abdon, [*] e l’altre, Sis, e l’
hach gran por. 4 E dix Saül a son scuder:
hach [*] a Sachalech, se gitaren devant
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1Par 16,2
devant Déu. 2 E, com David
1Par 16,37 sia a nostro Senyor». 37 E com ell
1Par 20,4
[*] en Jerusalem. 4 E aytentost
1Par 20,5
e foren humiliats. 5 E aprés
1Par 20,6
com un plegador de taler. 6 E aprés
1Par 23,22
Aletzar e Sis. 22 E Aletzar [*]
1Par 24,28
fills de Maalí fou Aletzar, que no
1Par 28,2
la host de Jerusalem. 2 E com los
1Par 29,25
sobra ell honor del regne que [*]
1Par Prol,17 Sàpies que Alexandria e Agipte loen
1Par 19,3
–E cuydes-te tu que David hich
1Par 17,16
ni qui és mon alberch, que tu m’
1Par 22,13
’t e conforte’t, e no·t temes ni
1Par 28,20
sias fort e fes açò, no·t temes ni
1Par 28,20
derrelinquirà ni·t lexarà tro que
1Par 7,15
lo nom del segon Salfat, lo qual no
1Par 9,44
Alesà, e [*] Azael. 44 E Azael
1Par 23,17
e fou cap pedtró. 17 [*] e no
1Par 6,63
fills de Merarí, per lur linatge
1Par 6,70
70 Del mig trip de Manassès
1Par 6,71
[*]. 71 E los fills de Gerson
1Par 6,74
lurs axides. 74 E del trip de Asser
1Par 6,77
axides. 77 E los fills de Merarí
1Par 7,4
aparellats a host XXXVI M, car
1Par 8,40
arcs e multiplicaren en infants e
1Par 9,44
44 E Azael hagué VI fills, qui
1Par 14,8
e Beliadà e Elfàlet. 8 E, com
1Par 4,27
fills e VI fillas; e sos germans no
1Par 6,61
romasos, del linatge de aquells
1Par 6,62
[*] del trip de Manassès; 62 [*]
1Par 6,72
axides. 72 E del trip de Ysachar
1Par 6,76
axides. 76 E del trip de Naptalim
1Par 6,78
Gericó, de sol ixent de Jordà,
1Par 6,80
e lurs axides. 80 E del trip de Gad
1Par 23,11
Sizà lo segon; Gedús e Barià no
1Par Prol,47
la treslació vella e sfortsade, jo
1Par 29,1414 E com què som jo e mon poble que
1Par 16,42
és la sua misericòrdia. 42 E
1Par Prol,68 diu que los LXX enterpetredors no
1Par 10,4
los no circunciozos scarnir-m’
1Par 11,19
car en perill de lur ànima la
1Par 21,17
mal. Mas aquestas ovellas, qui no
1Par 29,16
Déu, tota aquesta moltitut que
1Par 28,8
manaments de [*] Déu, per ço que
1Par 28,8
per ço que harateu e que fassau
1Par 9,2
habitadors primers e éran en lur
1Par 16,18 terra de Canahan, part de la vostra
1Par 7,28
d’aquell [*] 27 [*]. 28 E lurs
1Par 14,10
los felisteus, liurar-los1Par 17,17 és stat poch en lo teu sguardament:
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hach splagat de secrificar los holocausts
hach dit açò, lexà d’aquí avant l’archa
hach batalla en Gatza ab los felisteus e
hach moltas batallas ab los felisteus, e
hach més batalla en Get, e aquí havia un
hach [*] filles, e prenguéran los fills de
hach fill. 29 De Sis [*] fou Joaramael. 30
hach ajustats, levà’s en peus e dix:
hach [*] en Yrrael. 26 E David, fill de
Hacissiya actor lur [*] los LXX
hage enviat [*] per aconortar-te de ton
hages fet venir? 17 E encara açò és stat
hages pahor. 14 Vet que en ma pobretat he
hages por, car nostro Senyor Déu és ab tu.
hages complida la obra del servey de
hagué sinó fillas. 16 E infantà Macahà,
hagué VI fills, qui haguéran nom axí:
hagué més fills. E los fills de Arabies
haguéran del trip de [*] Zabulon XII
haguéran los de Cahat qui són romasos,
haguéran de l’altre mig trip de Manassès,
haguéran Mezal e Abdon [*], 75 e Licohe e
haguéran del trip de Zabulon Timono e
haguéran moltas mullers e molts infants. 5
haguéran néts e foren C L. Tots aquests
haguéran nom axí: Azarifan e Burtú e
haguéran oyit los felisteus que David era
hagueren molts infants e tots los linatges
hagueren X ciutats en sort [*] del trip de
hagueren XII ciutats. 63 E los fills de
hagueren Jeades e Jadebrot, [*] 73 e
hagueren Cades, en Galileya e Amon e
hagueren del trip de Rubèn, Bassen, al
hagueren Ramoch, en Galaad, e Manahim e
hagueren gayre infants e foren casa
haja bestida novella obra, majorment com
hajam tenguda fortsa de vodar enaxí? Car
Haman e Gedif havían ab ells trompes e
han e [*] la sgleya ho té en dupte? Donchs
han. E l’escuder, per ço com lo temia
han portada. E no la volch beura. Açò
han fet mal. Senyor, sia la tua mà sobre
han endressat lur cor de bestir aquesta
harateu e que fassau haretar la bona terra
haretar la bona terra a vostros infants
haretat e lurs ciutats e lurs sacerdotse
haretat.” 19 Que abans érau de poch nombre
haretats e lurs pocessions foren en Betel
has en las mias mans? E dix-li nostro
has parlat sobre la casa de ton servent de
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1Par 17,17
la casa de ton servent de luny 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, fes axí com
1Par 17,25 sguardament. 25 Car tu, Déu meu,
1Par 17,27
servent aquest bé, 27 car tu ést e
1Par 17,27
devant tu, car tu, Senyor Déu, l’
1Par 22,8
paraule de Déu, dient “Molta sanch
1Par 28,3 nom, car hom de batalla ést e sanch
1Par 28,9
entén. E si·l sercas, trobar-l’
1Par 28,21
fer totas aquestas obres, e encara
1Par 4,9
[*] dient: –Li infantà ab dolor,
1Par 22,9
tots sos enamichs entorn d’ell, e
1Par 22,9
has scampada [*] devant mi. 9 Tu
1Par 13,3
l’archa de Déu a nós, car no la
1Par 17,20
Déu sinó tu, tot axí com nosaltres
1Par 29,14
Car de tu és tot e de la tua mà te
1Par Prol,61
de l’un e de l’altre Testament,
1Par 1,43
en Yrrael: Bele, fill de Beor, qui
1Par 2,24
E la muller de Srom, qui
1Par 2,34
Seran no hach fills, sinó fillas, e
1Par 2,34
e havia un catiu egipcià, que
1Par 4,41
aquí en loch d’ells, car pastura
1Par 5,25
pobles de la terra, los quals Déu
1Par 7,15
germana dels huzamitans [*], qui
1Par 8,29
e la muller del senyor de Gabaon
1Par 10,5 5 E com son scuder viu açò que Saül
1Par 13,11 E fou irat David, com nostro Senyor
1Par 13,14
la casa de Obetedom e tot ço que
1Par 14,2 E conech David que nostro Senyor lo
1Par 14,16
16 E féu David axí com li
1Par 15,3
l’archa de Déu en lo loch que ell
1Par 16,1
dins lo tabernacle que David li
1Par 18,8
e Machur, ciutats de Adoràzer, on
1Par 18,9 oyí Tecuni, rey de Amat, que David
1Par 18,10
saludàs e que li fes gràcies, com
1Par 19,1
d’Amon, e regnà son fill, lo qual
1Par 20,2
trobà que pesave un quintar d’or e
1Par 20,6
hach més batalla en Get, e aquí
1Par 20,6
havia un hom de ultre masura qui
1Par 21,28 com viu David que nostro Senyor li
1Par 21,29
de nostro Senyor, que Moysès
1Par 22,5
E aperellà David de açò que
1Par 23,4 amunt [*] per nombre XXXVII M. 4 E
1Par 23,4
al servey de Déu, e [*] jutges hi
1Par 24,19 en poder de Aron, lur pare, axí com
1Par 26,5
e Paultay lo vuytè; car Déu lo
1Par 27,2
fill de Sabdiel; en la sua part
1Par 27,8
Sebitit lo geferà, e en sa companya
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has-ma fet sperador sobre tots los
has feta aqueta noblesa per fer a saber
has remut de Egipte. 22 E de aquí avant
has parlade sobre lo teu servent e sobre
has dit. 24 E sia cregut e crescut lo teu
has revelat a la orella de ton servent de
has volguda beneyr la casa de ton servent,
has beneÿt empertostemps. 18,Tit Capítol
has scampada [*] devant mi. 9 Tu hauràs un
has scampada.” 4 »E nostro Senyor ha més
has; e si·l lexas, lexar-t’ha per
has los prínceps, e tot lo poble per fer
haurà nom axí. 10 E cridà Jabés lo Déu de
haurà nom Salamó. Pau e repòs donaré a
hauràs un fill que serà hom de repòs e
havem raquesta en lo temps de Saül. 4 E
havem oyit ab las nostres orellas. 21 E
havem donat. 15 Car palegrins som devant
havia dit en lo Avengeli segons sent
havia nom dabans Dinadab. 44 E morí Bele,
havia nom Abià, infantà-li Assú, pare de
havia un catiu egipcià, que havia nom
havia nom Saarchaà. 35 E Seran donà-li
havia aquí a las ovelles. 42 E a ells
havia destrovits devant ells. 26 E donchs
havia nom Machà, e lo nom del segon
havia nom Mahachael, 30 e lo nom de son
havia fet, féu semblant e morí. 6 E morí
havia mort Assahà, e apellà aquell loch
havia. 14,Tit Capítol XIIII 1 E tramès
havia endressat a ésser rey sobre Yrrael,
havia manat nostro Senyor, e ferí la host
havia aperellat. 4 E ajustà David los
havia atendat, e secrificaren holocausts
havia molt aram [*]. 9 E oyí Tecuni, rey
havia ferida e consumada tota la host de
havia ferit Adoràzer, [*]. E encara li
havia nom Anum [*]. 2 E dix David: –Faré
havia-hy pedres precioses, e fou sobre
havia un hom de ultre masura qui havia VI
havia VI dits en cascuna mà e en cascun
havia respòs en la era de Evau gebuzeu,
havia fet en lo desert, e [*] lo holocaust
havia obs son fill gran moltitut abans que
havia-n’hi d’aquests XXIIII M ordonats
havia VI M, 5 e porters IIII M, [*] 6 e
havia manat nostro Senyor Déu de Yrrael.
havia beneÿt. 6 E a Zamaÿas, son fill,
havia XXIIII M hòmens. 3 E era dels fills
havia XXIIII M hòmens. 9 E del sizèn mes
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1Par 27,10
fills de Efraÿm, e en sa companya
1Par 28,2 –Oyiu, mos germans e mon poble, jo
1Par 29,8
M quintars de ferro. 8 E aquell qui
1Par Prol,2
ferma e pura segons açò que ells
1Par Prol,7
en las orellas dels hòmens e
1Par Prol,39 covenia de tenir ço que una vegada
1Par Prol,59
los apòstols e los avengelistes
1Par 8,38
aquell. 38 Azael hach VI fills que
1Par 10,11 hòmens de Jabés-Galaad tot ço que
1Par 12,8
aperallats ab lansa e scut, qui
1Par 12,38 aquells qui éran romasos de Yrrael
1Par 12,39
e bevent, car lurs germans los ho
1Par 14,4
fillas e fills, 4 los quals
1Par 16,42 misericòrdia. 42 E Haman e Gedif
1Par 18,7
7 E pres las vergas d’or que
1Par 19,6
6 E veeren los fills de Amon que
1Par 22,4
car los sidomenchs e los tirienchs
1Par 23,8
e Semeý. 8 E los fills de Laadar
1Par 29,9
9 E alegrà’s lo poble, per ço que
1Par Prol,50
és per l’apòstol? Sapiau que jo
1Par Prol,84 en covent dels frares. E açò que jo
1Par Prol,93
dels altres són sordes, què n’
1Par 15,12
Senyor Déu de Yrrael allà on jo
1Par 17,5
casa en què jo habit, 5 car no
1Par 17,6 tenda e en tabernacle. 6 Aytant com
1Par 17,7
“Diu nostro Senyor Déu [*]: ‘Jo t’
1Par 17,9
de Irrael. 8 [*] 9 E resinglar-l’
1Par 17,9
9 E resinglar-l’he e posar-l’
1Par 17,13
levarà de ssobre ells, axí com la
1Par 17,14
és stat abans que tu. 14 E fer-l’
1Par 21,8
David a nostro Senyor Déu: –Fort
1Par 21,8
Senyor Déu: –Fort he peccat, com
1Par 21,8
fellonia de ton servent, car molt
1Par 21,17
lo poble e jo som aquell qui
1Par 21,17
e jo som 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 nombre, e fusta e pedre t’
1Par 28,6
fill, bestirà a mi casa [*], car jo
1Par 29,2
Déu és. 2 E jo ab tot lo meu poder
1Par 29,3 moltas pedres de marbre. 3 E encara
1Par 29,3
en la casa de mon Déu, car encare
1Par 29,3
casa de mon Déu, part tot açò que
1Par 29,17
Jo amb la humilitat de mon cor
1Par 29,19
-ho tot e de bastir lo palau que
1Par 2,42
e Abipcí e los de Merezà, pare de
1Par 3,1
los fills de David que nasqueren en
1Par 3,4
[*]. 4 Aquests V li nasqueren en
1Par 6,55
fou Acaat e caygué-los en sort 55
1Par 6,57
donaren ciutat de recolliment en
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havia XXIIII M hòmens. 11 E en la companya
havia proposat en mon cor de bestir casa
havia pedres precioses donava-les al
havían enterpetrat, sertes tu, [*] doctor
havían confermade la fe de la novella
havían pres, e aprés de les LXX ceŀles,
havían coneguts los LXX enterpetradors
havían nom axí: Miraquem e Brucú e Ysmael
havían fet los felisteus a Saül, 12
havían fas de leó e éran laugers com a
havían en cor de fer regnar David. 39 E
havían aperellat. 40 E encara aquells qui
havían nom axí: Simà e Zabal e Vetan e
havían ab ells trompes e sembes per ferhavían los servents de Adoròzer [*]. 8 E
havían envergonyits los missatgers de
havían aportada a David molta fusta de
havían per cap Joel, e Secan e Joel, éran
havían vodat, car ab lo cor complit
he scrit no ha molt lo libre Del noble
he enterpetrat Divré a-Iamín, ço és, a
he jo a fer?» (so és, si las orrellas no
he aperellat lo loch, 13 car Déu en la
he habitat en casa del die ensà que jo fiu
he anat ab Yrrael commaní a tots los
he pres del folch derrera las ovellas que
he e posar-l’he en si matex, e no s’
he en si matex, e no s’estremerà res més,
he levada en aquell qui és stat abans que
he star en mon alberch e mon regne per
he peccat, com he feta aquesta cose. Pas
he feta aquesta cose. Pas are la fellonia
he follejat. 9 E parlà nostro Senyor a
he peccat e he fet lo mal. Mas aquestas
he fet lo mal. Mas aquestas ovellas, qui
he de tots sos enamichs entorn d’ell, e
he aperellat a nostro Senyor C M quintars
he aparallade, e·ncara tu hi anediràs, 15
he alegit a ell per fill e jo li saré
he aperellat a la casa de Déu or a las
he volgut més donar en la casa de mon Déu,
he tresor d’or e d’argent que donaré a
he aperallat al santuari, 4 ço és, III M
he vodades totas aquestas coses. E ara ton
he endressat. 20 E adonchs dix David a
Hebron. 43 [*] foren Tora e Capúeha e
Hebron: lo primer hach nom Amon, lo qual
Hebron, e regnà aquí VII anys e VI mesos;
Hebron, qui és en la intrade de Judà, e
Hebron, e en Elupnà e sos cortils, e
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1Par 11,1
-se tot lo poble d’Irrael en
1Par 11,3
tots los vells d’Irrael en
1Par 12,23
[*] qui venguéran a David en
1Par 12,38
e ab cor complit, e vengueren en
1Par 26,31
[*] e al servey del rey. 31 E de
1Par 26,31
cap Geries, qui era del linatge de
1Par 29,27
tot Yrrael 27 [*] XXXX anys: en
1Par 27,15 companya del XII èn mes fou príncep
1Par 14,5
e Salamó 5 e Hibear e Elisua e
1Par 1,3
[*] 2 Caynam, Malael, Jàrech, 3
1Par 2,3
Asser. 3 E los fills de Judà foren
1Par 5,23
a Baaltimon e Sanit e lo munt de
1Par 1,39
e Dizan. 39 E los fills de Loscan,
1Par Prol,25
per Oríginers doctor, lo qual
1Par 11,5
David la devesa de Sion, e féu1Par 12,40 com Ysachar e Zabulon i Naptalim,
1Par 16,32
alegren-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 19,18 M cavallers e XXXX M paons, e fou1Par 22,14
pedre t’he aparallade, e·ncara tu
1Par 23,4 per nombre XXXVII M. 4 E havia-n’
1Par 23,4
al servey de Déu, e [*] jutges
1Par 14,5
Simà e Zabal e Vetan e Salamó 5 e
1Par 19,3
[*]: –E cuydes-te tu que David
1Par 11,29
e Alízer antoricha, 29 [*] e
1Par 15,16
levitans que féssan star [*] ab
1Par 27,9
9 E del sizèn mes fou príncep
1Par Prol,86
dels reys», per ço és fet que las
Par Prol,5
e sengles punts de paraules las
1Par 24,22
e [*]: Jazies, lur cap. 22 E
1Par 7,30
fills de Asser foren Jannà e Ysuà e
1Par Prol,68
no han e [*] la sgleya
1Par Prol,83 ésser tengut per lur enamich com jo
1Par 6,49
e a perdonar sobre Yrrael, axí com
1Par 9,28
totas las aÿnes [*], per compte
1Par 12,17 siau venguts, lo Déu de vostre pare
1Par 12,39
e bevent, car lurs germans los
1Par 13,4
4 E dix tota la universitat: –Fam1Par 14,8
David a batalla e, com David
1Par 15,28
de Déu ab jubilació, faent1Par 19,5
5 E anaren-se’n e denunciaren1Par 19,8
aperellats a batalla. 8 E com David
1Par 20,3
del ferro, e·n Magerot. E axí
1Par 21,2
aportau-me lo nombre, car saber1Par 21,15
aquell, e quant lo destrovia viu1Par 21,23
per lenya [*] al secrifici; tot t’
1Par 21,24 –Axí no és per mi comprat, mas jo
1Par 28,8 nostro Senyor e·n oyida de Déu vos
1Par 28,10
en son santuari, sfortsa’t e fes-
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Hebron, dient a David: –Vet que nós som
Hebron al rey. E féran covinensa ab David
Hebron, per fer tornar lo regna de Saül a
Hebron per fer regnar David sobre tot
Hebron era cap Geries, qui era del linatge
Hebron per ses generacions peyroals; e
Hebron ne regnà VII, e en Jerusalem,
Helday de Natorfat, fill de Natiel, e en
Helifàlet 6 e Noga e Nófet e Jasia 7 e
Henoch, Matusalem, Làmech, 4 Noè, Sem,
Her e Onan e Salè. Aquests tres li infantà
Hermon, e moltiplicaren molt. 24 E los
Heyl e Geheman e Manahà e Lotan, que hach
hi treballà molt, e tot lo setgle combat
hi ciutat, apellada «ciutat de David». 6 E
hi portaven pa amb àzens e ab camells e ab
hi és. 33 Adonchs cantaran los arbres [*]
hi sia anat per rembre, sinó al teu poble,
hi Joab ab tota la sua host. 9 E axiren
hi mort Sofach, príncep de la host. 19 E
hi anediràs, 15 que ab tu són molts
hi d’aquests XXIIII M ordonats al servey
hi havia VI M, 5 e porters IIII M, [*] 6 e
Hibear e Elisua e Helifàlet 6 e Noga e
hich hage enviat [*] per aconortar-te de
Hilay ataytà, 30 e Mareray notofarita, [*]
hipnes e ab cants e ab tabals e ab trompes
Hirà, fill de Siquís, lo recorrà, e en sa
històrias [*] e los boscatges dels noms,
històries qui són jaquides en los libres
Hizaar, Salomir; e los fills de Salomir,
Hizín e Barià, e Sàrraa era lur germana.
ho té en dupte? Donchs tornem als jueus,
ho sprove en covent dels frares. E açò que
ho manà Moysès, missatge de Déu. 50
ho rabien [*], 29 car éran stablits sobre
ho veja e us sprou. 18 L’espirit [*]
ho havían aperellat. 40 E encara aquells
ho axí com tu dius. Car molt los plagué
ho sabé, axí a ells a l’encontre. 9 E los
ho oyir ab [*] tabals e ab òrguens [*]. 29
ho a David. E David tremès als missatgers
ho sabé, tremès-hi Joab ab tota la sua
ho féu de totas las altres ciutats dels
ho vull. 3 E dix Joab: –Nostro Senyor
ho nostro Senyor [*]. [*] E l’àngel de
ho donaré. 24 E dix lo rey [*] a Evau:
ho compraré ab planer argent, car jo no
ho dich, que guardeu e que fassau e que
ho. 11 E donà David a Salamó, son fill, la
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1Par 29,19
testimonis e tos costums, de fer1Par Prol,65
maneran flums d’aygüe viva.»
1Par 6,49
perfumaven sobre l’altar de l’
1Par 16,40
era de Gabeon, 40 per secrificar
1Par 16,40
nostro Senyor sobre l’altar de l’
1Par 21,23
que jo·t daré los meus bous a fer
1Par 21,26
del cel sobre lo altar de l’
1Par 21,29
havia fet en lo desert, e [*] lo
1Par 22,1
Déu [*], e açò sia l’altar de l’
1Par 16,1
li havia atendat, e secrificaren
1Par 16,2
hach splagat de secrificar los
1Par 21,24
del teu a nostro Senyor e que los
1Par 21,26
bastí aquí altar a Déu e pujà-hy
1Par 23,31
lo nom de Déu, 31 en tots los
1Par 1,10 Nimereob, e aquest comensà de ésser
1Par 11,6
«ciutat de David». 6 E dix: –Tot
1Par 14,12
aquí lurs déus e David manà que
1Par 16,3
[*] 3 e pertí a tot Yrrael, de l’
1Par 16,21
altre poble no sofarí que negun
1Par 20,6
més batalla en Get, e aquí havia un
1Par 22,2
de Yrrael. 2 E manà David que
1Par 22,9
mi. 9 Tu hauràs un fill que serà
1Par 23,14 nostro Senyor [*]. 14 E Moysès, l’
1Par 27,23
no féu comptar lo trip de Leví de
1Par 28,3
no bestiràs casa en mon nom, car
1Par 28,21
de Déu. E [*] en tota la obra molt
1Par 29,1
la obra és molt gran, car no és de
1Par 1,36
fills de Elifans foren Teniman e
1Par Prol,54
orrella oÿt, ni és pujat en cor d’
1Par 11,22 venir. 22 E Benayà, fill de Joyadà,
1Par 11,23
devallà [*]. 23 E matà lo egipcià,
1Par 23,27
derrer nombre dels fills de Leví:
1Par 27,32 rey David. 32 E [*] era conceller e
1Par Prol,7
era inflamat en las orellas dels
1Par 4,22
la casa de Ber. 22 E Joatchín e los
1Par 4,42
e anaren en lo munt de Saÿr D
1Par 5,18 mig trip de Manacès, e aquests éran
1Par 5,18
-se que éran XXXXIIII M DCC LX
1Par 5,21
e CC M ovellas e II M àzens, e
1Par 5,24
e Odopnà e Gediel, qui foren [*]
1Par 7,4
generacions de casa de lurs pares
1Par 7,5
de tot lo linatge de Ysachar éran
1Par 7,7
foren caps de la casa de lur pare,
1Par 7,11
de Jadiel, qui éran caps de tots
1Par 7,12 e a batalla. 12 E Supim e Boÿm éran
1Par 7,21
e Àsser e Alet. E meteren-los
1Par 7,40
caps de las casas de lurs pares,
1Par 7,40
Éran per nombre tots XXVI mília
1Par 8,40
terç. 40 E foren los fills de Ulam
1Par 10,7
morts. 7 E, com vaeren tots los
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ho tot e de bastir lo palau que he
Hoch, e és scrit [*] que lo Salvador donà
holocaust e en l’altar del perfum en tota
holocaust a nostro Senyor sobre l’altar
holocaust contínuament [*], axí com és
holocaust e las arades per lenya [*] al
holocaust. 27 E dix nostro Senyor a l’
holocaust era en aquell temps en Banià. 30
holocaust de Yrrael. 2 E manà David que
holocausts [*] pacificables devant Déu. 2
holocausts e los secrificis passificables,
holocausts fossen debades. 25 E donà David
holocausts e secrificis passificables. E
holocausts, dels dissaptes, en los caps
hom fort en terra de Egipte. 11 E d’ell
hom qui ferrà lo gebuzeu primerament sia
hom los cremàs. 13 Encara los felisteus se
hom entrò a la fembra, una pessa de pa a
hom vos nogués e corregí los reys: 22 “No
hom de ultre masura qui havia VI dits en
hom ajustàs tots los palegrins de la terra
hom de repòs e reposar-l’he de tots sos
hom de Déu, e sos fills foren aperellats
hom de XX anys en amunt, car nostro Senyor
hom de batalla ést e sanch has scampada.”
hom cert e savi per fer totas aquestas
hom lo palau, car de nostro Senyor Déu és.
Homar e Fazí e Gehecham e Quenean e Temnià
home, aquellas coses que Déu ha
home valent d’armes e de grans fets, de
home de gran masura de V colzes d’alt, en
home de XX anys ensús. 28 Lur stament era
home discret e scrivà; [*] Jael, fill de
hòmens e havían confermade la fe de la
hòmens de Concelà e Joàs, Serap, qui
hòmens a batalla. E Anaria e Refayà e
hòmens portants scuts e lances e traent
hòmens a host. 19 E féran batalla ab los
hòmens catius C M, 22 menys de aquells qui
hòmens de anomanada, caps de las casas de
hòmens aparellats a host XXXVI M, car
hòmens forts de guerra, e éran LXXXVII M
hòmens forts de guerra, e foren ab tot lur
hòmens de guerra, e foren XVII M CC axint
hòmens ciutadans, e éran fills de Deyar.
hòmens de Gat, nats de la terra, car
hòmens triats a batalla, caps dels
hòmens. 8,Tit Capítol VIII 1 E Benjamín
hòmens forts de batalla tirant bé d’arcs
hòmens de Ysrael que éran en lo pla que
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1Par 10,11
la casa de Dagon. 11 E oyiren los
1Par 11,11
ell gitava son dret sobre CCC
1Par 11,19
que jo bega la sanch de aquests
1Par 11,26 lo David sobre son oÿdor. 26 E los
1Par 12,8
ab David Amassat, Abadamat,
1Par 12,20
a Sachalech, se gitaren devant ell
1Par 12,22
a la host. 22 E tots dies venían
1Par 12,23
són los nombres dels caps dels
1Par 12,29
germans de Saül, foren III M
1Par 12,30
XXII M e DCCC vessalls de host,
1Par 12,36
E dels fills de Asser axint a host,
1Par 12,37
portant armes de host e de batalla,
1Par 12,38 bons C XX M. 38 Tots aquests éran
1Par 12,38 éran hòmens d’armes e de guerra e
1Par 17,17
-ma fet sperador sobre tots los
1Par 18,5
de Sabaà, e David aucís-li XXII M
1Par 18,12
la vall de la Sal, e abaté XVIII M
1Par 19,5
car molt éran envergonyits los
1Par 21,5
nombre del poble. E foren tots los
1Par 21,5 portant armes [*] CCCC M LXXXIII
1Par 21,13
que caure en las mans dels
1Par 21,14 Yrrael e cayguéran de Yrrael LXX M
1Par 22,15
obrar de fusta e pichapedrés e
1Par 24,4
més que dels fills de Aytamar dels
1Par 25,1 sembes e ab veus. Lur nombre, dels
1Par 26,7
Obetel e Zabat; e sos germans éran
1Par 26,8
e lurs fills e lurs germans foren
1Par 26,9
de Mazalamies ab lurs germans,
1Par 26,12
dels porters dels caps dels
1Par 26,30
30 [*] Sabies e sos germans,
1Par 26,31
del regne de David e foren trobats
1Par 27,2
en la sua part havia XXIIII M
1Par 27,4 sobre la companya, e éran XXIIII M
1Par 27,5
e en sa companya éran XXIIII M
1Par 27,7
ell, e era sa companya XXIIII M
1Par 27,8
e en sa companya havia XXIIII M
1Par 27,9
e en sa companya éran XXIIII M
1Par 27,10
e en sa companya havia XXIIII M
1Par 27,11
linatge de Sara, e éran XXIIII M
1Par 27,12
e en sa companya éran XXIIII M
1Par 27,13
de Gera, e [*] éran XXIIII M
1Par 27,14
de Efraÿm, e [*] éran XXIIII M
1Par 27,15
e en sa companya éran XXIIII M
1Par 10,1
ab Yrrael, e fugiren los
1Par 16,28
de pobles, donau a Déu glòria e
1Par 17,18
a David, ton servent, més de
1Par 29,11
la granesa, el vacellatge [*] e la
1Par 29,12
tot príncep. 12 E la riquesa e la
1Par 29,25
ulls de tot Yrrael e donà sobra ell
1Par 29,28
e sadoll de dies e de riquesa e de
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hòmens de Jabés-Galaad tot ço que havían
hòmens qui matà una vegade. 12 E aprés ell
hòmens, car jo beuria la lur ànima, car en
hòmens vessalls d’armes éran: Azael,
hòmens d’armes e de host, aperallats ab
hòmens de Macessè, ço és, Adamà e Jassebat
hòmens a David per ajudar-li entrò que
hòmens guarnits [*] qui venguéran a David
hòmens, i encara foren més, sinó que
hòmens de fama e de casa de lur pare. 31 E
hòmens aperellats a guerra foren XXXX M.
hòmens bons C XX M. 38 Tots aquests éran
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 [*] en Edom e fou Edom subjugat
hòmens, e dix: –Stau en Gerichó fins que
hòmens d’Irrael portant armes [*] CCCC M
hòmens defanents d’armes. 6 E Leví e
hòmens. 14 E, adonchs, donà nostro Senyor
hòmens. 15 E tramès Déu l’àngel en
hòmens savis en obrar, 16 d’or e d’
hòmens caps petrons, e pertiren-los dels
hòmens de la obre segons lur ofici: 2 E
hòmens d’host, e foren Eliú e Semaquies.
hòmens d’host ab poder de servir, e éran
hòmens d’host, éran XVIII. 10 [*] e de la
hòmens e dómeas de prop lurs germans per
hòmens de host, e éran M DCC sobre la [*]
hòmens de host [*] 32 [*] II M DCC caps
hòmens. 3 E era dels fills de Fares, qui
hòmens. 5 E lo príncep de la host del terç
hòmens. 6 Aquests Benaÿas és vessal dels
hòmens. 8 E del quint mes era príncep
hòmens. 9 E del sizèn mes fou príncep
hòmens. 10 E en la companya del setèn mes
hòmens. 11 E en la companya del vuytèn mes
hòmens. 12 E en la companya del novèn mes
hòmens. 13 E en la companya del deèn mes
hòmens. 14 E en la companya del XI èn mes
hòmens. 15 E en la companya del XII èn mes
hòmens. 16 E aquells qui éran regidors
homes de Yrrael per los felisteus e
honor, 29 donau a nostro Senyor la glòria
honor? Tu, Senyor Déu meu, conexs ton
honor. Car tot ço qui és en lo cel e en la
honor és en lo teu sguardement, e tu,
honor del regne que [*] hach [*] en
honor. E regnà Salamó son fill en loch d’

216

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 11,25 vessalls. 25 E ell era dels XXX pus
1Par 5,18 éran XXXXIIII M DCC LX hòmens a
1Par 7,2
de Tolà, e éran vessalls de
1Par 7,4
de lurs pares hòmens aparellats a
1Par 7,11
guerra, e foren XVII M CC axint a
1Par 9,13 de lur pare foren DCC L vessalls de
1Par 10,7
mort era Saül e sos fills e tota la
1Par 10,12
12 levaren-se tots los [*] de la
1Par 11,6
primerament sia cap e senyor de la
1Par 11,15 XXX en lo camp [*] de Adulam, e la
1Par 11,16
16 e David fugí en la davesa, e la
1Par 11,18
[*] 18 E aquests III trencharen la
1Par 12,8
Abadamat, hòmens d’armes e de
1Par 12,14
són dels fills de Gad, capdals de
1Par 12,21 de Manassès. 21 E ajudaren [*] a la
1Par 12,22
-li entrò que fou ab ten gran
1Par 12,22 entrò que fou ab ten gran host com
1Par 12,24 VI M e DCCC guarnits e aperellats a
1Par 12,28
E Sadoch, que era fadrí vassall de
1Par 12,30
foren XXII M e DCCC vessalls de
1Par 12,36
M. 36 E dels fills de Asser axint a
1Par 12,37 trip de Manassès, portant armes de
1Par 14,15
Déu axirà devant tu per ferir la
1Par 14,16
manat nostro Senyor, e ferí la
1Par 18,9
havia ferida e consumada tota la
1Par 18,15
fill de Seruià, era sobre tota la
1Par 19,8
tremès-hi Joab ab tota la sua
1Par 19,16
Jordà, e a Sofach, príncep de la
1Par 19,18
fou-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
depertí David e los prínceps de la
1Par 26,6
pare, per ço que éran vessalls de
1Par 26,7 Zabat; e sos germans éran hòmens d’
1Par 26,8
e lurs germans foren hòmens d’
1Par 26,9
ab lurs germans, hòmens d’
1Par 26,26
dels milanars, e·ls prínceps de la
1Par 26,30 [*] Sabies e sos germans, hòmens de
1Par 26,31 de David e foren trobats hòmens de
1Par 27,3
era cap de tots los prínceps de la
1Par 27,5
M hòmens. 5 E lo príncep de la
1Par 27,34 e Abiatar. E Joab era príncep de la
1Par 28,1
David tots los prínceps de la
1Par 28,1
scuders e tots los vessalls de la
1Par 9,4
e cativaren-los tots. 4 E
1Par 10,4
per ço com lo temia molt, no
1Par 1,17
e Arfassat e Eliud e Aram e Hus e
1Par 7,16
Sares, e los fills de aquell éran
1Par 7,17
Hulam e Rèquen. 17 E lo fill de
1Par 18,1
açò ferí David los felisteus e
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honrats, mas entrò al terç no hy vench, e
host. 19 E féran batalla ab los agaritans
host en lo temps de David, e éran XXII M
host XXXVI M, car haguéran moltas mullers
host e a batalla. 12 E Supim e Boÿm éran
host e en servey de la obra de la casa de
host qui era ab ells era fugida,
host e anaren allà, e portaren-se’n lo
host. E pujà primerament Joab, fill de
host dels felisteus era atendade en lo pla
host dels felisteus se cuytà e vench en
host dels felisteus e aportaren aygüe del
host, aperallats ab lansa e scut, qui
host. E de aquests lo pus poch era senyor
host. 22 E tots dies venían 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 vessalls
host ab la casa de son pare, qui era
host, hòmens de fama e de casa de lur
host, hòmens aperellats a guerra foren
host e de batalla, hòmens bons C XX M. 38
host dels felisteus. 16 E féu David axí
host dels felisteus e perseguí-la de
host de Adoràzer, rey de Sabaà; 10 tramès
host. E Josafat, fill de Eliüd, era
host. 9 E axiren los fills d’Amon e
host de Adoròzer, e aquests se ajustaren
host. 19 E veeren los servents de Adoràzer
host, Joab ajustà tot lo poder de la host
host e anà a destrovir tota la terra dels
host l’ofissi de [*] Assap e Aman e de
host. 7 E foren los fills de Azamaÿas Atem
host, e foren Eliú e Semaquies. 8 [*] e
host ab poder de servir, e éran LXII. 9 E
host, éran XVIII. 10 [*] e de la casa dels
host, 27 de les batalles e de las
host, e éran M DCC sobre la [*] de Yrrael
host [*] 32 [*] II M DCC caps petrons, e
host del mes primer. 4 E sobre la part del
host del terç mes era Benaÿas, fill de
host del rey David. 28,Tit Capítol XXVIII
host e los duchs dels trips e los primers
host de Jerusalem. 2 E com los hach
Hoý, fill de Amiüd, fill de Ambrí, [*]
hu volch fer. E pres Saül la sua spasa e
Hul e Gèter e Màsseig. 18 E Arzat engendrà
Hulam e Rèquen. 17 E lo fill de Hulam,
Hulam, Badan. E aquests són los fills de
humilià’ls e pres Gatza e las suas

217

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 17,10
jutges sobre lo poble d’Irrael. E
1Par 20,4
dels fills dels gegants, e foren
1Par 29,17
e dels teus alets. Jo amb la
1Par 24,12
e Sebeazequim, e la dotzena a
1Par 2,19
Efetar per muller e infantà-li
1Par 2,50
fou filla de Calech. 50 [*] Fill de
1Par 4,1
Judà foren Fares e Sram e Carmí e
1Par 4,4
de Cusí; aquests II foren fills de
1Par 14,1
14,Tit Capítol XIIII 1 E tramès
1Par 2,20
muller e infantà-li Hur. 20 E [*]
1Par 2,20
infantà-li Hur. 20 E [*] Hurí, e
1Par 5,14
són los fills de Abial e fills de
1Par 7,7
7 E los fills de Bela foren Sbon e
1Par 4,42
a batalla. E Anaria e Refayà e
1Par 1,17 e Assur e Arfassat e Eliud e Aram e
1Par 1,42
Jactan. E los fills de Dison foren
1Par 20,4
ab los felisteus e ferí Sabatay de
1Par 6,5
engendrà Buquí, e Buquí engendrà
1Par 6,6
Buquí, e Buquí engendrà Husí. 6 E
1Par 7,7
fills de Bela foren Sbon e Hurí e
1Par 1,21
e Sarmanè e Sare 21 e Adoram e
1Par 7,15 15 E Mahir pres muller germana dels
1Par 7,3
e éran XXII M DC. 3 E los fills de
1Par 9,8
fill de Gerocam; e Elà, fill de
1Par 8,8
al camp de Moab, quant ne trematia
Par Prol,8 Avengeli axí matex se determena e
1Par Prol,30
ço és a saber, que la una no
1Par 11,25
pus honrats, mas entrò al terç no
1Par 14,10
E dix-li nostro Senyor: –Puge1Par 14,11 11 E pujaren en Bilfarazim, e anà1Par 19,3
-te de ton pare? Sàpies que no
1Par 20,2
pesave un quintar d’or e havia1Par 21,26
E bastí aquí altar a Déu e pujà1Par 22,5
les terres, per la qual cose jo lo
1Par 9,22
[*]. 22 Tots éran triats a porters,
1Par 12,29
de Saül, foren III M hòmens,
1Par 12,40
prop, axí com Ysachar e Zabulon
1Par 16,15
’s tostemps en lo setgle [*]
1Par 19,6 Adonchs Anum, rey d’Amon, tremès,
1Par 19,10
Joab que la batalla li era devant
1Par 22,5
en bestir la casa de Déu en nom
1Par 25,1
ab òrguens e ab tabals
1Par 6,24
d’aquell, e Uïas fill d’aquell, e
1Par 1,19
Éber. 19 E foren nats a Éber
1Par 4,4
e Éter, pare de Cusí; aquests
1Par 4,5
5 E Assur, senyor de Techà, e hach
1Par 11,21
dels III pus forts, 21 e aquells
1Par 11,22
de grans fets, de Cabseel, ferí los
1Par 12,33
foren L M. Aquests no éran de
1Par 12,33 M. Aquests no éran de II cors ne de
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humiliaré tots los teus anamichs, e encara
humiliats. 5 E aprés hach moltas batallas
humilitat de mon cor he vodades totas
Hupà, 13 e la tretzena a Gebeal, e la
Hur. 20 E [*] Hurí, e Hurí engendrà
Hur, lo seu primer nat fou de Efrata e
Hur e Sobal. 2 E [*] Sobal engendrà Jóat,
Hur, primerament nat d’Efrata e pare de
Huram, rey de Assur, sos missatgers [*] e
Hurí, e Hurí engendrà Bessales. 21 E
Hurí engendrà Bessales. 21 E despuxs vench
Hurí, de Geroe, fill de Galaad, fill de
Hurí e Huyt e Geremon e Orí. E foren V,
Huriel, fill de Sezaý, éran lurs caps; 43
Hus e Hul e Gèter e Màsseig. 18 E Arzat
Hus e Aram. 43 Aquests són los reys que
Husay a Sipay, dels fills dels gegants, e
Husí. 6 E Husí engendrà Saraÿas, e Saraÿas
Husí engendrà Saraÿas, e Saraÿas engendrà
Huyt e Geremon e Orí. E foren V, qui foren
Huzal e Diquelà 22 e Ebal e Ebimael [*] 23
huzamitans [*], qui havia nom Machà, e lo
Huzí foren Gezaraÿas, e los de Gezaraÿas
Huzí, fill de Mercrí; e Massulan, fill de
Huzim e Araàs, ses mullers. 9 E infantà
hy són tocades. Adonchs lo Paralipàmenon
hy concentí e los altres aytentost
hy vench, e mès-lo David sobre son
hy, que jo els daré en tes mans. 11 E
hy David [*]. E dix-los: –Sportellat ha
hy són venguts per axò, sinó per spiar [*]
hy pedres precioses, e fou sobre lo cap de
hy holocausts e secrificis passificables.
hy aperellaré. E aperellà David de açò que
i éran CC XII ab lurs caps e ab lurs
i encara foren més, sinó que guardaven la
i Naptalim, hi portaven pa amb àzens e ab
i ço que ha manat en M generacions, 16
i els fills d’Amon, letres e bé M
i derrera, e alegí de tots los jóvens d’
i en l’ordre de Déu en totas les terres,
i ab sembes e ab veus. Lur nombre, dels
Idul fill de aquell. 25 E los fills de
II fills, lo nom de la un fou Fàlech, e·n
II foren fills de Hur, primerament nat d’
II mullers, Elà [*]. 6 E Nahatà li infantà
II dels quals fou senyor, e entre lo terç
II primers prínceps de Moab, e devallà
II cors ne de II caras. 34 E dels fills de
II caras. 34 E dels fills de Neptalim [*]
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1Par Prol,26 setgle combat entre si ab aquestas
1Par 3,23
Etzachies e Atzaricam, qui foren
1Par 7,6
Bela e Bèquer e Gediel, e foren
1Par 10,6
semblant e morí. 6 E morí Saül e
1Par 11,12
oncle lo Orayta; aquest era dels
1Par 11,15
salvació Yrrael. 15 E devallaren
1Par 11,18
en Betlem. 17 [*] 18 E aquests
1Par 11,19
E no la volch beura. Açò féran los
1Par 11,20
·n matà, e ell era en compte dels
1Par 11,24
fill de Joyadà; e ell era [*] dels
1Par 13,14 la casa de Obetedom [*] 14 [*] per
1Par 21,10
qualcose tu vullas de aquestas
1Par 21,12
coses [*].” 11 [*] 12 –[*] “[*] o
1Par 21,12
12 –[*] “[*] o III anys de fam o
1Par 21,12 perseguéscan tos enamichs a glay o
1Par 23,8
per cap Joel, e Secan e Joel, éran
1Par 25,5
E donà Déu a Aman XIIII fills e
1Par Prol,28 no ten solament [*] los axemplas de
1Par 7,1
e Jonà e Jasip e Simeron, e són
1Par 7,3
e Obedià e Joel e Ysaÿes, foren
1Par 9,24
(ço és, Adomies e Ananies), 24 e a
1Par 9,26
26 car ab leyaltat éran aquests
1Par 21,20
20 E giràs Evau e viu l’àngel, e
1Par 23,10
e Jizà e Gedús e Barià; aquests
1Par 23,12
part. 12 E los fills de Cahat foren
1Par 23,5
jutges hi havia VI M, 5 e porters
1Par 12,27
dels fills de Leví foren [*] 27 [*]
1Par 12,29 de Benjamín, germans de Saül, foren
1Par 22,14
nostro Senyor C M quintars d’or e
1Par 29,4
he aperallat al santuari, 4 ço és,
1Par 5,21
L M camells, e CC M ovellas e
1Par 12,28
casa de son pare, qui era príncep,
1Par 26,32
trobats hòmens de host [*] 32 [*]
1Par 2,30
Sàled, Epahim. E morí Sàled sens
1Par 2,32
e Johenatan. E morí Gèter sens
1Par 2,3
Her e Onan e Salè. Aquests tres li
1Par 2,4
Déu, e Déu ocís-lo. 4 E Tamar li
1Par 2,9
9 E los fills de Srom que li
1Par 2,17
e Joab e Azael [*]. 17 E Abigal
1Par 2,19
e pres Subà Efetar per muller e
1Par 2,24 muller de Srom, qui havia nom Abià,
1Par 2,29
de la muller de Abissur, Abial, e
1Par 2,35
donà-li sa filla per muller, e
1Par 2,46
46 E Essà, concupina de Calech,
1Par 2,48
de Sàaf, que hach nom Michalí,
1Par 4,6
II mullers, Elà [*]. 6 E Nahatà li
1Par 4,9
de Arum. 9 Fou Jabés [*] dient: –Li
1Par 4,18 Ystemó. 18 E sa muller la judaycha
1Par 7,14
de Manacè foren Azariel, qui li
1Par 7,14
sua concupina, la grega; encara li

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

III veriatats. E certes Oríginers no ten
III. 24 E los fills de Joanay foren
III. 7 E los fills de Bela foren Sbon e
III fills ceus e tota la casa ensemps
III vessalls. 13 Ell era ab David a part
III dels XXX en lo camp [*] de Adulam, e
III trencharen la host dels felisteus e
III vessalls. 20 Abisay, germà de Joab,
III pus forts, 21 e aquells II dels quals
III vessalls. 25 E ell era dels XXX pus
III mesos, e beneyí nostro Senyor Déu la
III coses [*].” 11 [*] 12 –[*] “[*] o III
III anys de fam o III mesos que·t
III mesos que·t perseguéscan tos enamichs
III dies lo glay de nostro Senyor per
III. 9 [*], ço és, Solomur e Azie e Aran;
III filles. 6 Tots aquests per mà de lurs
IIII treslacions demostrant per lo
IIII. 2 E los fills de Tolà foren Buzí e
IIII caps. 4 E allí ells éran per lurs
IIII vents éran las portas, a levant e a
IIII portés e éran [*] ordonats sobre las
IIII fills ceus ab ell, qui s’amagaren
IIII foren fills de Semeý. 11 Jóad fou lo
IIII: Abram e Isaý e Ebrot e Uziel. 13 E
IIII M, [*] 6 e David pertí los levites
III M e DCC. 28 E Sadoch, que era fadrí
III M hòmens, i encara foren més, sinó que
III M quintars d’argent e aram e ferro,
III M quintars d’or de Ofir e VII M
II M àzens, e hòmens catius C M, 22 menys
II M. 29 E dels fills de Benjamín, germans
II M DCC caps petrons, e féu-los lo rey
infans. 31 E los fills d’Epahim foren
infans. 33 E los fills de Johe foren Pàlet
infantà Barsua [*]. E féu [*] lo primer
infantà Fares e Zàram. E foren los fills
infantà Nezaracamel foren Rama e Calubay.
infantà Amassà, e lo pare de Amassà fou
infantà-li Hur. 20 E [*] Hurí, e Hurí
infantà-li Assú, pare de Tecoha. 25 E
infantà-li Aban e Molid. 30 E los fills
infantà Aray Estey. 36 E Estey engendrà
infantà Aram e Massan e Gagats. E Aram
infantà a ell Zàbet e Tiranó, 49 lo qual
infantà Acuzam e Éfer e Timuy e Asfí.
infantà ab dolor, haurà nom axí. 10 E
infantà Gèrech, pare de Guedoch, e Èber,
infantà la sua concupina, la grega; encara
infantà Mahir, pare de Galaad. 15 E Mahir
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lo qual no hagué sinó fillas. 16 E
Huzim e Araàs, ses mullers. 9 E
e sos germans no hagueren molts
car haguéran moltas mullers e molts
bé d’arcs e multiplicaren en
en lur leyaltat, 23 e [*] lurs
-vos, e vostres mullers e vostros
Gedús e Barià no hagueren gayre
devant nostro Senyor, ell e sos
e Aliüd devant lur pare, menys de
haretar la bona terra a vostros
car ço que una vegade era
e cresqueren molt. 39 E anaren a la
devés sol ixent habitave entrò a la
los en sort 55 Hebron, qui és en la
Yrrael, de Sitoch [*] entrò a la
viu [*], tu eras aquell qui feyas
rey en diversos oficis, los quals
[*] lo falonita, 28 e Iran, fill de
e moch-se. 10 Per ço vench la
e no splegà, car entretant fou la
arrorita e [*] lo falonita, 28 e
e morí aquí devant Déu. 11 E fou
30 e Mareray notofarita, [*] 31 e
armes de Johà, fill de Sayà, 40 e
e en temps de Geroboam, rey d’
devant ells. 26 E donchs lo Déu d’
XI 1 Ajustaren-se tot lo poble d’
3 E vinguéran tots los vells d’
en alt son regne sobre lo poble d’
David tota la univercitat d’
l’archa de nostro Senyor Déu d’
archa. 25 E David e los pròmens d’
Yrrael commaní a tots los jutges d’
que sias senyor del meu poble de
que comaní jutges sobre lo poble d’
Senyor Déu Sabahot, Déu és stat d’
e alegí de tots los jóvens d’
poble. E foren tots los hòmens d’
2 e ajustà tots los prínceps d’
per cantar a nostro Senyor Déu d’
XXVII 1 E lo nombre dels fills d’
e dels felisteus e de Amalech. 12 E
11 e l’altre poble donà a [*]
fills de Cahat foren IIII: Abram e
Solomit e de sos germans. 29 E de
Benanan e Tilon. E los fills de [*]
Amon, lo qual hach de Avinóhan la
Micael; 19 e del trip de Zabulon,
[*]. 19-20 [*] 21 [*] Semeús. 22 E
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infantà Macahà, muller de Mahir, fill e
infantà Amino, sa muller, Joab e Sabià e
infants e tots los linatges no cresqueren
infants. 5 E los germans de tot lo linatge
infants e haguéran néts e foren C L. Tots
infants sobre las portas de la casa de Déu
infants e vostros germans, e pujau l’
infants e foren casa peyroal de una part.
infants per tostemps a perfumar devant
infants; adonchs foren ordonats en
infants aprés de vosaltres per tostemps. 9
inflamat en las orellas dels hòmens e
intrade de Gadob entrò lo sol ixent de la
intrade del desert del flum de Eufrates,
intrade de Judà, e lurs deports; 56 emperò
intrade de Emach, per fer venir l’archa
intrar e axir Yrrael devant ell. E [*] Déu
intraven e axían de mes en mes en tots los
Iques rozaytà e Alízer antoricha, 29 [*] e
ira de Déu contre Assahà [*], per ço que
ira de Déu en Yrrael e no pujà lo nombre
Iran, fill de Iques rozaytà e Alízer
irat David, com nostro Senyor havia mort
Iray, fill de Ribay, de Gabeà, dels fills
Iroyà lo gef [*] 41 e Urries lo eteu, e
Irrael, 18 ço és a saber, los fills de
Irrael scomoch contre ells l’esperit de
Irrael en Hebron, dient a David: –Vet que
Irrael en Hebron al rey. E féran covinensa
Irrael. 3 E pres David més mullers en
Irrael en Jerusalem per fer pujar l’archa
Irrael, 15 e aportaren los levitans l’
Irrael e los prínceps dels milanars anaven
Irrael que aministraven lo meu poble, no
Irrael. 8 [*] 9 E resinglar-l’he e
Irrael. E humiliaré tots los teus
Irrael”, e la casa de David, ton servent,
Irrael aperellats a batalla contre Aram,
Irrael portant armes [*] CCCC M LXXXIII
Irrael e los sacerdots e los levites. 3 E
Irrael CC LXXXVIII. 8 E gitaren sorts per
Irrael per lurs caps petrons e prínceps
Isay, fill de Seruià, ferí Edom en la vall
Isay contra los fills d’Amon. 12 E dix
Isaý e Ebrot e Uziel. 13 E los fills de
Isbar, e de Nanies e de sos fills, a la
Iscot e Benzalalide. 21 E los fills de
ismaleÿta, e lo segon Deniel, lo qual hach
Ismaÿas, fill de Abadies; e del trip de
Ispam e Éber [*] 23 e Abdon e Ezecrí e
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1Par 1,33
Sàbaa e Dedan. 33 [*] Tots aquests
1Par 7,2
las casas de lurs pares e aquests
1Par 1,11
en terra de Egipte. 11 E d’ell
1Par 8,40
néts e foren C L. Tots aquests
1Par 3,5
e Sebab e Natan e Salamó; aquests
1Par 20,1
passat, en lo temps que los reys
1Par 4,39
a la intrade de Gadob entrò lo sol
1Par 5,9
entrò en [*] e Balamon, 9 devés sol
1Par 5,10
tabernacles sobre la partida de sol
1Par 6,78
lo flum Jordà, devés Gericó, de sol
1Par 26,14
14 Caech la primera sort a sol
1Par 23,1
23,Tit Capítol XXIII 1 E David era
1Par 24,20
Zubael, e los fills de Zubael,
1Par 23,19
lo segon, e Jaazies, lo terç, e
1Par 7,2
Tolà foren Buzí e Refey e Geriel e
1Par 24,26
Maalí e Muzí, e lo fill de Muzí,
1Par 6,43
de Simrà, fill de Semer, 43 fill de
1Par 23,19
cap petró, e Maries, lo segon, e
1Par 1,23
e Ebimael [*] 23 e Efir e Avilà e
1Par 9,8
fill de Addayà, fill de Samià; 8 e
1Par 2,55
dels scrivans, los habitadors de
1Par 4,9
de Ariel, fill de Arum. 9 Fou
1Par 4,10
ab dolor, haurà nom axí. 10 E cridà
1Par 10,12
e los cossos de sos fills [*] en
1Par 10,11 Dagon. 11 E oyiren los hòmens de
1Par 11,11
son regne ab tot Yrrael [*]. 11 [*]
1Par 15,18
[*] e Jachzael e Zanutamot e
1Par 2,44
e Sàman. 44 E Sàman engendrà
1Par 2,41
[*] Celum, 41 e Celum engendrà
1Par 2,41
41 e Celum engendrà Jachanià, e
1Par 15,18
de Joel [*] 18 e sos germans [*] e
1Par 1,32 Jaes e Medan [*] e Bilbach e Sua. E
1Par 2,1
segon 1 Aquests foren fills de
1Par 2,1
nom Yrrael. Aquests foren fills de
1Par 16,13
de Abraam, sos servents, fills de
1Par 16,17
[*]. 17 E féu-lo star en
1Par 29,18
Déu de Abraam e de Ysach e de
1Par 3,18 18 e Malqueram e Padins e Cenazar e
1Par 1,42
de Ésan foren Balam e Senavan e
1Par 2,32
Safan, Aquilach. 32 E los fills de
1Par 24,7
sort a Joraïb, e la segona a
1Par 6,72
trip de Ysachar hagueren Jeades e
1Par 4,37
de Dissipey, fill de Leon, fill de
1Par 7,10
foren XXII M CC. 10 E los fills de
1Par 7,11
11 tots aquests foren fills de
1Par 11,45
fill de Otan lo arorita, 45 e
1Par 27,32
e home discret e scrivà; [*]
1Par 1,32 de Abraam, fou lo primer Gembran, e
1Par 6,78
trip de Rubèn, Bassen, al desert de
1Par 12,4
e sobre los XXX era Geramies e
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isquéran de Caturà, concopina de Abraam.
isquéran de Tolà, e éran vessalls de host
isqueren los luetrans e los nemitans [*]
isqueren dels fills de Benjamín e foren
IV hach de Bersabé, filla de Amiel. 6 [*]
ixen a host, Joab ajustà tot lo poder de
ixent de la vall per serchar pastura a
ixent habitave entrò a la intrade del
ixent de Galaad. 11 E los fills de Gad
ixent de Jordà, hagueren del trip de
ixent a Ysaÿes [*] fou fill de aquest [*].
ja vell e sadoll de dies, e féu regnar son
Jaadies. 21 E Arabies e [*]: Jazies, lur
Jaaman, lo quart. 20 E los fills de
Jaamay e Jayzan e Samuel. Aquests foren
Jaassies. 27 E foren fills de [*] Sóam e
Jàat, fill de Gerson, fill de Leví. 44 E
Jaazies, lo terç, e Jaaman, lo quart. 20 E
Jabach. E tots aquests foren fills de
Jabamès, fill de Gerocam; e Elà, fill de
Jabés e de Tiraniu [*] e de Sumatiu.
Jabés [*] dient: –Li infantà ab dolor,
Jabés lo Déu de Yrrael: –Si tu, Senyor, me
Jabés, [*] e dejunaren VII jorns. 13 E
Jabés-Galaad tot ço que havían fet los
Jabusam, fill de Achinoní, aquest era cap
Jacchiel e Gomir e Eliab e Benaÿas e
Jàchan, pare de Geracham. E Geracham
Jachanià, e Jachanià engendrà Elizamà. 42
Jachanià engendrà Elizamà. 42 E Calef,
Jachzael e Zanutamot e Jacchiel e Gomir e
Jachzan, e Sàbaa e Dedan. 33 [*] Tots
Jacob, al qual nostro Senyor mudà lo nom
Jacob: Rubèn, Simeon, Leví, Judà, Ysachar,
Jacob, sos alets. 14 Ell és nostro Senyor
Jacob en costuma, en Yrrael en testament
Jacob, nostros pares, que guarderan açò
Jacomies e Assomà e Nebabies. 19 E los
Jactan. E los fills de Dison foren Hus e
Jadà, germà de Semehi, foren Gèter e
Jadaÿas, 8 e la terça a Carní, e la quarta
Jadebrot, [*] 73 e Raminot e Aveu e lurs
Jadeyà, fill de Saÿr, e Samaÿas. 38
Jadiel foren Balaam e los fills de Balaam
Jadiel, qui éran caps de tots hòmens de
Jadiel, fill de Simbrí, e Josà, germà de
Jael, fill de Simon, era ab los fills del
Jaes e Medan [*] e Bilbach e Sua. E
Jaessa [*], 79 e Cademar e Masfat e lurs
Jaezel e Joanan e Jozafat de Gaderà, 5
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1Par 1,4 Matusalem, Làmech, 4 Noè, Sem, Cam,
1Par 1,5
Sem, Cam, Jàfet. 5 Los fills de
1Par 3,7
7 Elifàlet e Nova e Nàfech e
1Par 16,6
e Assap ab sembes. 6 E Benaÿas e
1Par 7,38
Verà. 38 E los fills de Gore foren
1Par 9,35
E lo pare de Gabeon era apellat
1Par 11,46
e Finà moabita e Lial e Obet e
1Par 25,3
de Getidum foren Gadalies e Serí e
1Par 2,23
-la Gessur e Aram, las viles de
1Par 7,36
de Safaà foren Sua [*] e Berí e
1Par 24,23
lo segon, e Jasaziel, lo terç, e
1Par 4,24
E los fills de Simeon foren Nomu e
1Par 1,37
E los fills de Reuel foren Nàhat e
1Par 25,24
éran XII; 24 e la dessetana sort, a
1Par 13,9 e ab trompes. 9 E vingueren entrò a
1Par 7,30
30 E los fills de Asser foren
1Par 24,16
denovena a Jaziel, e la vintena a
Par Prol,5
de paraules las històries qui són
1Par 2,27
Gerechinel, son primer nat Maas, e
1Par 4,24
foren Nomu e Jamim e Rarip e
1Par 25,14
e foren XII; 14 e la setena sort, a
1Par 1,2 1 Adam, Sed, [*] 2 Caynam, Malael,
1Par 23,18
foren molts. 18 E los fills de
1Par 24,23
primer nat, e Amarias, lo segon, e
1Par 25,4
e Gadàlim e Ramanat e Jàsser e
1Par 6,28
de Samà: lo primer nat ceu fou
1Par 2,31
31 E los fills d’Epahim foren
1Par 2,31
d’Epahim foren Jasey, e lo fill de
1Par 14,6
e Helifàlet 6 e Noga e Nófet e
1Par 7,1
de Ysachar foren Tolà e Jonà e
1Par 12,18
–Amb tu, David, e amb tu, fill de
1Par 29,26
[*] en Yrrael. 26 E David, fill de
1Par 12,20 hòmens de Macessè, ço és, Adamà e
1Par 5,24
e de lurs parentats foren Éfer e
1Par 25,11
e éran XII; 11 e la quarta sort a
1Par 25,4 Anan e Aleta e Gadàlim e Ramanat e
1Par 24,11 la vuytena a Abià, 11 e la novena a
1Par 6,57
e en Elupnà e sos cortils, e
1Par 7,37
37 e Bèsser [*] e Zaman e Sazà e
1Par 2,53
e del linatge de Cariaciarim fou lo
1Par 25,10
e foren XII; 10 e la terça sort a
1Par 15,24
l’archa de Déu, e Obetedom e
1Par 20,5
e aquí ferí Alchanam, fill de
1Par 7,2
Buzí e Refey e Geriel e Jaamay e
1Par 2,47
de Gecdan foren Regen e Jochan e
1Par 8,18
e Ysquí e Èber 18 e Ysmarar e
1Par 12,3
e Joàs, fill de Samayà de Gabaà, e
1Par 24,16
a Paraÿas, 16 e la denovena a
1Par 26,2
fou Azacaries son primer nat, e
1Par 27,21
Zacaries; e del trip de Benjamín,
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Jàfet. 5 Los fills de Jàfet foren Gómer e
Jàfet foren Gómer e Magoy, Naday e Genam e
Jafia 8 [*] e Eludà [*]. 9 Tots són fills
Jafiel, capellans ab trompes, tots aquests
Jafuà e Pispà e Erà. 39 E los fills de Ulà
Jahagel, e lo nom de sa muller Mahacà, 36
Jahaziel lo Mosbaytat. 12,Tit Capítol XII
Jahies e Sabies e Mataties, que éran [*]
Jahir e Tenat e ses viletas, e foren LX
Jambre 37 e Bèsser [*] e Zaman e Sazà e
Jamean, lo quart, e Uziel, lo quint. 24 E
Jamim e Rarip e Jara e Saül. 25 E Sabín e
Jamre e Sammà e Miran. 38 E los fills de
Janaquesa e a sos fills e a sos germans, e
Janiquedem, e Assahà alsà la mà per pendra
Jannà e Ysuà e Hizín e Barià, e Sàrraa era
Jaquem, 17 e la XXI ª a Gamul, e la XXII ª
jaquides en los libres dels Reys, són ací
Jaquim e Quer. 28 E foren los fills de
Jara e Saül. 25 E Sabín e [*] Mison. 26 E
Jaraela e a sos fills e a sos germans, e
Jàrech, 3 Henoch, Matusalem, Làmech, 4
Jasabat: Solomich, qui fou cap petró. 19 E
Jasaziel, lo terç, e Jamean, lo quart, e
Jasbataza e Elman e Yatir e Massot. 5 Tots
Jasén, e Eluà. 29 E los fills de Mearí
Jasey, e lo fill de Jasey fou Safan, e lo
Jasey fou Safan, e lo fill de Safan,
Jasia 7 e Elizamà e Beliadà e Elfàlet. 8
Jasip e Simeron, e són IIII. 2 E los fills
Jassè, pau, pau sia ab tu e pau sia ab tos
Jassè, regnà sobre tot Yrrael 27 [*] XXXX
Jassebat [*] e Eliüd e Ciltay, caps dels
Jasser e Eriel e Sarriel e Geremies e
Jasser e a sos germans e a sos fills, e
Jàsser e Jasbataza e Elman e Yatir e
Jasua, e la deena a Zacarias, 12 e la
Jathir e Scomea [*] 58-59 [*]. 60 E del
Jatran e Verà. 38 E los fills de Gore
Jattael e la Putaria e lo Sunutà e lo
Jatur e a sos fills e a sos germans, e
Jayà éran capellans porters de la archa.
Jaÿr, a Lamí, germà de Goliès lo geteu,
Jayzan e Samuel. Aquests foren caps de las
Jazà e Fales e Assà e Sàhaf. 48 E una
Jazalies e Joadab foren fills de [*].
Jaziel e Sàlati, fill de Smanat; e Brachà
Jaziel, e la vintena a Jaquem, 17 e la XXI
Jaziel lo segon, e Sabadies lo terç, e
Jaziel, fill de Abner; 22 e del trip de
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1Par 23,20
Jusiel: Michà, e fou cap petró, e
1Par 24,21
Jaadies. 21 E Arabies e [*]:
1Par 24,25
Samir, 25 e lo germà de Michà,
1Par 24,25
de Michà, Jazies, e lo fill de
1Par 6,72
72 E del trip de Ysachar hagueren
1Par 3,4
aquí VII anys e VI mesos; e en
1Par 3,5
e VI mesos. 5 E nasqueren-li en
1Par 6,10
en lo temple de Salamó en
1Par 6,15
com nostro Senyor cativà Judà e
1Par 6,32
bestí la casa de nostro Senyor en
1Par 8,28
de lurs pares [*] e habitaren en
1Par 8,32
Samaà, e aquests habitaren en
1Par 9,3
[*] tots los cativaren. 3 En
1Par 9,34
éran caps [*] e habitaven en
1Par 11,4
4 E anà David ab tot Yrrael en
1Par 14,3
3 E pres David més mullers en
1Par 15,3
tota la univercitat d’Irrael en
1Par 19,15
e Joab se’n tornà a la ciutat de
1Par 20,1
E asetjà Rabà, e David stave en
1Par 20,3
E puxs tornà-ce’n David [*] en
1Par 21,15 hòmens. 15 E tramès Déu l’àngel en
1Par 21,16
cultell tret en sa mà, tinent devés
1Par 23,25
Déu al ceu poble e poserà’l en
1Par 28,1
e tots los vessalls de la host de
1Par 29,27 anys: en Hebron ne regnà VII, e en
1Par Prol,60
[*]? Nostro Senyor Déu
1Par 23,10
E los fills de Semeý foren Jóad e
1Par Prol,4 sant dels bisbes, me rebujarias que
1Par Prol,47
de la treslació vella e sfortsade,
1Par Prol,50
qui és per l’apòstol? Sapiau que
1Par Prol,83 ésser tengut per lur enamich com
1Par Prol,84
en covent dels frares. E açò que
1Par Prol,93
dels altres són sordes, què n’he
1Par 4,10
feràs companya de no destroyr-me,
1Par 11,19
19 e dix: –No plàcia a Déu que
1Par 11,19 Déu que jo fassa aquesta cose, que
1Par 11,19
la sanch de aquests hòmens, car
1Par 13,12
die avant, dient: «Com recolliré
1Par 14,10 concell a nostro Senyor, dient: –Si
1Par 14,10
-li nostro Senyor: –Puge-hy, que
1Par 14,15 com oyràs la veu de la tempesta que
1Par 15,12 nostro Senyor Déu de Yrrael allà on
1Par 17,1
dix a Natan profeta: –Vet que
1Par 17,4
Senyor: Tu no bastiràs casa en què
1Par 17,5
he habitat en casa del die ensà que
1Par 17,11
tos dies per anar als teus pares,
1Par 17,16
nostro Senyor, e dix: –Qui som
1Par 19,12 son germà: –Si pus fort és Aram que
1Par 19,12
forts són los fills d’Amon que tu,
1Par 21,13 dix David a Gaddi: –[*] Molt més am
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Jazies, lo segon. 21 E los fills de
Jazies, lur cap. 22 E Hizaar, Salomir; e
Jazies, e lo fill de Jazies, Zacaries. 26
Jazies, Zacaries. 26 E los fills de
Jeades e Jadebrot, [*] 73 e Raminot e Aveu
Jerusalem regnà XXXIII anys e VI mesos. 5
Jerusalem aquests fills: Sevichà e Sebab e
Jerusalem. 11 E Azarias engendrà Amaties,
Jerusalem en mà de Nabugadonesor. 16 E axí
Jerusalem, e adonchs stiguéran axí com
Jerusalem. 29 E a Gabaon [*] e la muller
Jerusalem de prop lurs germans ensemps. 33
Jerusalem habitaren los fills de Judà e
Jerusalem, 35 e en Gabaon. E lo pare de
Jerusalem, ço és, Gebús, car aquí
Jerusalem, e engendrà fillas e fills, 4
Jerusalem per fer pujar l’archa de Déu en
Jerusalem. 16 E veeren açò los fills d’
Jerusalem, e Joab ferí Rabà e enderrochàJerusalem. 4 E aytentost hach batalla en
Jerusalem, e destroý aquell, e quant lo
Jerusalem. E caygué David e los vells,
Jerusalem per tostemps. 26 E no tolrà als
Jerusalem. 2 E com los hach ajustats, levà
Jerusalem, XXXIII. 28 E morí en bona
Jesucrist, faedor de l’un e de l’altre
Jizà e Gedús e Barià; aquests IIII foren
jo tresladàs segons lo sermó letí los
jo haja bestida novella obra, majorment
jo he scrit no ha molt lo libre Del noble
jo ho sprove en covent dels frares. E açò
jo he enterpetrat Divré a-Iamín, ço és, a
jo a fer?» (so és, si las orrellas no són
jo faré açò e açò. E féu-li venir Déu
jo fassa aquesta cose, que jo bega la
jo bega la sanch de aquests hòmens, car jo
jo beuria la lur ànima, car en perill de
jo l’archa de Déu en casa mia?» 13 E per
jo puig contre los felisteus, liurar-los
jo els daré en tes mans. 11 E pujaren en
jo los trematré al camp [*], adonchs
jo he aperellat lo loch, 13 car Déu en la
jo sech en casa cuberta de cedres e l’
jo habit, 5 car no he habitat en casa del
jo fiu pujar Yrrael de terra de Egipte
jo faré levar la tua sament aprés tu, qui
jo, Senyor, ni qui és mon alberch, que tu
jo, tu vina e ajude’m, e si pus forts són
jo t’ajudaré. 13 Sforce’t e sfortcemjo caure en las mans de Déu, car moltas
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1Par 21,17 aquell qui maní comptar lo poble e
1Par 21,23
ço que bo sia a sos ulls, vet que
1Par 21,24
–Axí no és per mi comprat, mas
1Par 21,24
ho compraré ab planer argent, car
1Par 22,5
totas les terres, per la qual cose
1Par 22,10
casa al meu nom, ell me serà fill e
1Par 28,2
–Oyiu, mos germans e mon poble,
1Par 28,6
fill, bestirà a mi casa [*], car
1Par 28,6
car jo he alegit a ell per fill e
1Par 28,7
ell per fill e jo li saré pare. 7 E
1Par 29,2
car de nostro Senyor Déu és. 2 E
1Par 29,14
de la tua laor. 14 E com què som
1Par 29,17
de ta mà, e teu és tot. 17 E
1Par Prol,71 los dexebles ne prengueren aximpli.
1Par 17,7 ço [*]: “Diu nostro Senyor Déu [*]:
1Par 17,13
12 [*] entrò empertostemps. 13
1Par 21,17
17 E dix David a nostro Senyor:
1Par 27,23
en amunt, car nostro Senyor dix:
1Par 29,17
dels dreturés e dels teus alets.
1Par 1,44
44 E morí Bele, e regnà en son lloc
1Par 2,16
los fills de Sarugà foren Abigay e
1Par 2,54 foren Laem e lo Nafà e Acorrobech e
1Par 4,14
Arfaà. E Sarayà fou pare de
1Par 8,9
9 E infantà Amino, sa muller,
1Par 11,6
de la host. E pujà primerament
1Par 11,8
David tot entorn ço qui era pla, e
1Par 11,20
III vessalls. 20 Abisay, germà de
1Par 11,26
d’armes éran: Azael, germà de
1Par 18,15
e justícia a tot son poble. 15 E
1Par 19,8
8 E com David ho sabé, tremès-hi
1Par 19,10 per lur cabal en un camp. 10 E viu
1Par 19,12
contra los fills d’Amon. 12 E dix
1Par 19,14
ço que li plàcia. 14 E acostà’s
1Par 19,15
[*] e vengueren a la ciutat, e
1Par 20,1
lo temps que los reys ixen a host,
1Par 20,1 Rabà, e David stave en Jerusalem, e
1Par 21,2
comptàs lo poble. 2 E dix David a
1Par 21,3
car saber-ho vull. 3 E dix
1Par 21,4
E la peraula del rey era fort sobre
1Par 21,4
del rey era fort sobre Joab, e axí
1Par 21,6
comptats ab ells, e fou sbaleÿt
1Par 26,28
de Cis, e Abner, fill de Ner, e
1Par 27,7
del mes quart fou Azael, germà de
1Par 27,24
axí com las stelas del cel.» 24 E
1Par 27,34
fill de Benaÿas, e Abiatar. E
1Par 4,36
fill de Asiel, 36 e Obenay e
1Par 5,13 Michael e Massulam e Zabe e Zoray e
1Par 23,10
10 E los fills de Semeý foren
1Par 23,11
IIII foren fills de Semeý. 11
1Par 27,5
del terç mes era Benaÿas, fill de
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jo som aquell qui he peccat e he fet lo
jo·t daré los meus bous a fer holocaust e
jo ho compraré ab planer argent, car jo no
jo no vull res prestar ço del teu a nostro
jo lo hy aperellaré. E aperellà David de
jo li seré pare, e endressaré lo ceu regne
jo havia proposat en mon cor de bestir
jo he alegit a ell per fill e jo li saré
jo li saré pare. 7 E jo endressaré lo ceu
jo endressaré lo ceu regne empertotstemps,
jo ab tot lo meu poder he aperellat a la
jo e mon poble que hajam tenguda fortsa de
jo sé, mon Déu, que tu tries lo coratge
Jo parlí aquestas coses per las paraules
‘Jo t’he pres del folch derrera las
Jo los saré pare e ells seran a mi fills,
–Jo som aquell qui maní comptar lo poble e
«Jo crexaré Yrrael axí com las stelas del
Jo amb la humilitat de mon cor he vodades
Joab, fill de Sara [*]. 45 [*] e regnà
Joab e Azael [*]. 17 E Abigal infantà
Joab e la meytat de Malayta, sorrita. 55 E
Joab, senyor de Geyazim, car †Leoedis†
Joab e Sabià e Messà e Melcan 10 e Gebús e
Joab, fill de Seruià, e fou fet cap e
Joab mantench las relíquies de la ciutat
Joab, era cap dels altres XXX, car ell
Joab, e Elcanà, fill de son oncle, de
Joab, fill de Seruià, era sobre tota la
Joab ab tota la sua host. 9 E axiren los
Joab que la batalla li era devant i
Joab a son germà: –Si pus fort és Aram que
Joab a Aram a batalla, e lo poble qui era
Joab se’n tornà a la ciutat de Jerusalem.
Joab ajustà tot lo poder de la host e anà
Joab ferí Rabà e enderrochà-la. 2 E
Joab e als primers nats del poble: –[*]
Joab: –Nostro Senyor anedirà a son poble C
Joab, e axí Joab, anà e comptà tot Yrrael,
Joab, anà e comptà tot Yrrael, e vench
Joab per la peraule del rey. 7 E fou açò
Joab, fill de Seruià, tot ço qui era
Joab, e Sabadies, son fill, aprés ell, e
Joab, fill de Seruià, lo comensà a comptar
Joab era príncep de la host del rey David.
Joachabà e Soaÿas e Saÿas e Adiel e Suel e
Joachan e Siza e Àber. 14 Aquests són los
Jóad e Jizà e Gedús e Barià; aquests IIII
Jóad fou lo primer, Sizà lo segon; Gedús e
Joadà, lo [*] prevera, e en sa companya
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1Par 8,18
e Èber 18 e Ysmarar e Jazalies e
1Par 5,17
17 Tots s’epartaren en temps de
1Par 6,9
Azaries, e Azaries engendrà
1Par 6,10
e Azaries engendrà Joanan, 10 e
1Par 12,4
los XXX era Geramies e Jaezel e
1Par 12,12
e Stay lo VI è, Eliel lo VII è 12 e
1Par 26,3
lo quart, 3 e Elavi lo quint, e
1Par 3,23
V. 23 E los fills de Naries foren
1Par 3,24
qui foren III. 24 E los fills de
1Par 24,22
Salomir; e los fills de Salomir,
1Par 24,29
que no hach fill. 29 De Sis [*] fou
1Par 4,22 Joatchín e los hòmens de Concelà e
1Par 7,8
los fills de Bèquer foren Semirà e
1Par 12,3
3 E lo cap d’ells era Atchiàtzar e
1Par 27,28
e sobre les botigues d’oli era
1Par 4,2
Hur e Sobal. 2 E [*] Sobal engendrà
1Par 4,2
2 E [*] Sobal engendrà Jóat, e
1Par 3,15
de Jozies: son primer nat hach nom
1Par 4,22
Abudabús, de la casa de Ber. 22 E
1Par 3,15
nat hach nom Joatan, lo segon
1Par 3,17
Celum. 16 [*] 17 E los fills de
1Par 9,10
E dels sacerdots Ydaÿas e Jorip e
1Par 2,47 E los fills de Gecdan foren Regen e
1Par 4,35
[*] e Jusà, fill de Amassià, 35 e
1Par 5,4
e Cerom e Carmí. 4 E los fills de
1Par 5,7
e lurs generacions, fou lur cap
1Par 5,8
de Assan, fill de Zama, fill de
1Par 6,33
[*] Eman lo cantor, fill de
1Par 6,36
Nasay, 36 fill de Altarà, fill de
1Par 7,3
Gezaraÿas foren Michael e Obedià e
1Par 11,38
[*] e Naharay, fill de Sbay. 38 E
1Par 15,7
los fills de Gerzon era lur príncep
1Par 15,11
e los levitans Uriel e Asayà e
1Par 15,17
star los levitans Emà, fill de
1Par 15,18 e Elifeu e Machamos e Obetedom e
1Par 15,21
e Elifeu e Nicamas e Obetedom e
1Par 16,5
era lur cap, e Zacaries lo segon, e
1Par 16,5
lo terç, e Samarimot lo quart, e
1Par 23,8
los fills de Laadar havían per cap
1Par 23,8
havían per cap Joel, e Secan e
1Par 26,4
primer nat, e Johozap lo segon, e
1Par 27,20
de Sazes; e del trip de Manassès,
1Par 12,7
e Jòzer e Sabuzan de Curaytas, 7 e
1Par 11,39
lo baró portador de las armes de
1Par Prol,62
dit en lo Avengeli segons sent
1Par 1,35
35 [*] Elifans e Reuel e Gebús e
1Par 2,33
sens infans. 33 E los fills de
1Par 2,32
germà de Semehi, foren Gèter e
1Par 26,4
fou Samaÿas son primer nat, e
1Par 27,25
en las vilas e en los castells era
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Joadab foren fills de [*]. 19-20 [*] 21
Joadan, rey de Judà, e en temps de
Joanan, 10 e Joanan engendrà Azarias,
Joanan engendrà Azarias, aquell que
Joanan e Jozafat de Gaderà, 5 Eluzai e
Joanan lo VIII è e Calabab lo VIIII è 13 e
Joanat lo sizè, e Anay lo setè. 4 E los
Joanay, Etzachies e Atzaricam, qui foren
Joanay foren Atdaÿas e Eliazip e Pelayà e
Jóar e Abaron. 23 E los fills de Abaron,
Joaramael. 30 E los fills de Muzí foren
Joàs, Serap, qui senyorejaven a Moab [*].
Joàs e Làzer e Alinay e Ambrí e Genimot e
Joàs, fill de Samayà de Gabaà, e Jaziel e
Joàs. 29 E sobre los bous [*] de la
Jóat, e Jóat engendrà Umar e Lóat; e açò
Jóat engendrà Umar e Lóat; e açò són las
Joatan, lo segon Joatxí, lo terç
Joatchín e los hòmens de Concelà e Joàs,
Joatxí, lo terç Sedetxies, lo quart Celum.
Joatxim foren Assà e Salriem 18 e
Joatxim 11 e Atzeries, fill de Alchies,
Jochan e Jazà e Fales e Assà e Sàhaf. 48 E
Joel e Gessur, fill de Josebrà, fill de
Joel foren Semayà e Gog e Semeý 5 e Michà
Joel e Zacharies. 8 E Babel, fill de
Joel, aquell habitave en Arroer entrò en
Joel, fill de Samuel, 34 fill de Alcanà,
Joel, fill de Azaries, fill de Sef, 37
Joel e Ysaÿes, foren IIII caps. 4 E allí
Joel, germà de Netà, e Amibear, fill de
Joel, e sos germans éran C XXX. 8 E dels
Joel e Samaÿas e Elí e Aminadab. 12 E dix
Joel [*] 18 e sos germans [*] e Jachzael e
Joel. Tots aquests éran porters. 19 E los
Joel e Azaries cantaven ab òrguens en la
Joel lo terç, e Samarimot lo quart, e Joel
Joel lo quint [*] ab sturments de tabals e
Joel, e Secan e Joel, éran III. 9 [*], ço
Joel, éran III. 9 [*], ço és, Solomur e
Joel lo terç, e Secar lo quart, e Natanael
Joel, fill de Padies; 21 e del trip de
Joelà e Sabadià, fill de Gerochà de Gador.
Johà, fill de Sayà, 40 e Iroyà lo gef [*]
Johan: «Qui creu en mi, segons que diu la
Johavilan e Corè. 36 E los fills de
Johe foren Pàlet e Samzà. Tots aquests
Johenatan. E morí Gèter sens infans. 33 E
Johozap lo segon, e Joel lo terç, e Secar
Jomatan, fill de Uzies. 26 E sobre los
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1Par 7,1
E los fills de Ysachar foren Tolà e
1Par 8,33
Sis engendrà Saül, e Saül engendrà
1Par 8,34
e Saül engendrà Jonatan [*]. 34 E
1Par 11,33
E los fills de Gem lo solamita. E
1Par 20,7
fou nat en Rafà. 7 [*] e aucís-lo
1Par 9,39
Sis, e Sis engendrà Saül, e Saül,
1Par 9,40 Masquisua e Aminadab e Sbaal. 40 E
1Par 10,2
Adonchs los falisteus feriren
1Par 9,42
e Taheran [*]. 42 [*] engendrà
1Par 9,42
[*]. 42 [*] engendrà Jorà, e
1Par 24,7
d’aquells. 7 Axí la primera sort a
1Par 6,78
e lurs axides. 78 E ultre lo flum
1Par 6,78
devés Gericó, de sol ixent de
1Par 12,15 e lo major de mil. 15 Tots passaren
1Par 12,37
XXXX M. 37 E d’aquells de part
1Par 18,3
quant anave per metre’s en lo flum
1Par 19,16 trematéran missatgers a Aram ultre
1Par 19,17
David, e ajustà tot Yrrael e passà
1Par 26,30 M DCC sobre la [*] de Yrrael ultre
1Par 24,23 e Abaron. 23 E los fills de Abaron,
1Par 9,10 pares. 10 E dels sacerdots Ydaÿas e
1Par 3,24 Atdaÿas e Eliazip e Pelayà e Acap e
1Par 10,12
[*] en Jabés, [*] e dejunaren VII
1Par 11,45
45 e Jadiel, fill de Simbrí, e
1Par 11,46
46 e Aliel, de Manim, e Saribay e
1Par 11,43 XXX, 43 e Aman, fill de Mahacà, e
1Par 18,15
Seruià, era sobre tota la host. E
1Par 4,35
35 e Joel e Gessur, fill de
1Par 2,2
Judà, Ysachar, Zabulon, 2 Dan,
1Par 5,2 mas la primogenícia fou anomenada a
1Par 7,29
e en aquests habitaren los fills de
1Par 25,2
E los fills de Assap foren Satur e
1Par 25,9
scolans. 9 E axí la primera sort a
1Par 15,24 porters de la archa. 24 E Abanies e
1Par 29,1
Senyor Déu ha alet, e ell és fedrí
1Par 19,10
i derrera, e alegí de tots los
1Par 11,22 no poch venir. 22 E Benayà, fill de
1Par 11,24
[*]. 24 Tot açò féu Benayà, fill de
1Par 18,17
era notari. 17 E Benaÿas, fill de
1Par 27,34
ell Aricòfel. 34 E era aprés ell
1Par 12,4
era Geramies e Jaezel e Joanan e
1Par 12,6
6 e Alcanà e Gezies e Sariel e
1Par 3,14
e Manacè fou son fill, 14 [*] e
1Par 3,15
e Jozies fou son fill. 15 E los de
1Par 15,28
l’archa del testament de Déu ab
1Par 2,1
de Jacob: Rubèn, Simeon, Leví,
1Par 2,3
Gad e Asser. 3 E los fills de
1Par 2,3
[*]. E féu [*] lo primer nat de
1Par 2,4
Fares e Zàram. E foren los fills de
1Par 4,1
Capítol quart 1 E los fills de
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Jonà e Jasip e Simeron, e són IIII. 2 E
Jonatan [*]. 34 E Jonatan, Maribal, e
Jonatan, Maribal, e Maribal engendrà
Jonatan, fill de Sagí, lo arrarita 34 [*]
Jonatan, fill de Simechà, germà de David.
Jonatàs e Masquisua e Aminadab e Sbaal. 40
Jonatàs engendrà Maribal; e Maribal,
Jonatàs e Melchisua e Benadab, fills de
Jorà, e Jorà engendrà Almet e Anmànet e
Jorà engendrà Almet e Anmànet e Simbrà [*]
Joraïb, e la segona a Jadaÿas, 8 e la
Jordà, devés Gericó, de sol ixent de
Jordà, hagueren del trip de Rubèn, Bassen,
Jordà en lo primer mes e era ple de totas
Jordà, de Rubèn e de Gad e del mig trip de
Jordà e lo flum de Eufrates. 4 E tolchJordà, e a Sofach, príncep de la host de
Jordà, [*] e aperallà’s David contre Aram
Jordà, devés ponent, ab tota la obra de
Jories, lo primer nat, e Amarias, lo
Jorip e Joatxim 11 e Atzeries, fill de
Jornam e Delayà e Anahan, qui foren VII.
jorns. 13 E morí Saül per sa colpa, car
Josà, germà de Rissí, 46 e Aliel, de
Josabà, fills de Alnàal, e Finà moabita e
Josafat lo mutaneu 44 e Uizies lo stareu,
Josafat, fill de Eliüd, era salmanador. 16
Josebrà, fill de Sirayà, fill de Asiel, 36
Josep, Benjamín, Naptalim, Gad e Asser. 3
Josep. 3Donchs, los fills de Rubèn, primer
Josep, fill de Yrrael. 30 E los fills de
Josep e Natenies e Asserella [*] qui
Josep, fill de Assap; e la segona sort a
Josofat e Natanael e Masay e Zacaries e
jove e la obra és molt gran, car no és de
jóvens d’Irrael aperellats a batalla
Joyadà, home valent d’armes e de grans
Joyadà; e ell era [*] dels III vessalls.
Joyadà, era sobre los retheus [*]. E los
Joyadè, fill de Benaÿas, e Abiatar. E Joab
Jozafat de Gaderà, 5 Eluzai e Geremot e
Jòzer e Sabuzan de Curaytas, 7 e Joelà e
Jozies fou son fill. 15 E los de Jozies:
Jozies: son primer nat hach nom Joatan, lo
jubilació, faent-ho oyir ab [*] tabals e
Judà, Ysachar, Zabulon, 2 Dan, Josep,
Judà foren Her e Onan e Salè. Aquests tres
Judà mal en l’esguardament de Déu, e Déu
Judà cinc. 5 E los fills de Fares foren
Judà foren Fares e Sram e Carmí e Hur e
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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 Ezetxies, rey de
1Par 5,1
donada la primera generació a [*]
1Par 5,2
no fou anomenat primer nat. 2 Mas
1Par 5,17
en temps de Joadan, rey de
1Par 6,15
cativatge com nostro Senyor cativà
1Par 6,55
55 Hebron, qui és en la intrade de
1Par 6,65
65 E donaren en sort del trip de
1Par 9,1
lo libre dels reys de Yrrael e de
1Par 9,3
En Jerusalem habitaren los fills de
1Par 9,4
e dels fills de Fares, fill de
1Par 12,16 vengueren dels fills de Banjamín e
1Par 12,24
la peraula de Déu. 24 Dels fills de
1Par 27,18 de Naton, Sadoch; 18 e dell trip de
1Par 28,4
casa de Yrrael empertostemps, car
1Par 28,4
alegit per senyor e de la casa de
1Par 4,18
pare de Ystemó. 18 E sa muller la
1Par 13,6
de Baleat a Cariacharim, qui és en
1Par 22,13
guardes a fer las sirmònies e los
1Par 16,38
ésser. 38 E Obetedom [*], fill de
1Par Prol,15
cose sobre vella per scarnir los
1Par Prol,49 com lo meu treball provat per los
1Par Prol,58
ésser trobades en los libres dels
1Par Prol,69 ho té en dupte? Donchs tornem als
1Par 13,8
8 E David e tot Yrrael tots
1Par 4,34
se pertanyia. 34 E Massobat [*] e
1Par 7,24
la qual bestí Becaron, lo
1Par 23,20
Jaaman, lo quart. 20 E los fills de
1Par Prol,8
la fe de la novella sgleya,
1Par 18,14
regnà sobre tot Yrrael, e féu juý e
1Par 17,6
anat ab Yrrael commaní a tots los
1Par 17,10 los primers dies, 10 [*] que comaní
1Par 23,4
M ordonats al servey de Déu, e [*]
1Par 26,29
sobre Yrrael, e los vaguers e los
1Par 16,33 de nostro Senyor, car és vengut per
1Par Prol,14
sia nostra voluntat e de molts és
1Par 18,14
14 E regnà sobre tot Yrrael, e féu
1Par 16,12 remembrau las suas maravellas e los
1Par 16,14
Déu, per tota la terra són los ceus
1Par 28,7
fer los meus manaments e los meus
1Par 10,3
Saül, e trobaren-lo aquells qui
1Par 15,13
envés ell, per ço com nós no
1Par 18,10 al rey David per demanar pau e que
1Par 28,9
en totas cogitacions entén. E si
1Par 28,9
si·l sercas, trobar-l’has; e si
1Par 23,25
Senyor Déu al ceu poble e poserà
Par Prol,7 recomptades. E moltes qüestions de
1Par Prol,49
jueus e·ncara de assò qui és per
1Par Prol,52
mostrant aquellas coses de
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Judà: Ber, pare de Lechà, e Leedà, pare de
Judà. 28 E habitaren en Berzabe e en
Judà, e feriren lurs tabernacles, e los
Judà, e axí Rubèn no fou anomenat primer
Judà era soberch a sos germans e senyor de
Judà, e en temps de Geroboam, rey d’
Judà e Jerusalem en mà de Nabugadonesor.
Judà, e lurs deports; 56 emperò el camp de
Judà e dels fills de Simeon e dels fills
Judà, e foren cativats en Babilònia per
Judà e los fills de Benjamín e los fills
Judà. 5 E de Salochan; Esayay, son primer
Judà entrò al Mefar, a David. 17 E axíJudà, portant scut e lansa, foren VI M e
Judà, Elizeu, fill dels germans de David;
Judà ha alegit per senyor e de la casa de
Judà és mon pare, e entre los fills de mon
judaycha infantà Gèrech, pare de Guedoch,
Judea, per levar aquí l’archa de Déu [*]
judicis que comanà Déu a Moysès sobre
Judicum, [*] era sobre los porters. [*] 39
jueus. Sàpies que Alexandria e Agipte
jueus e·ncara de assò qui és per l’
jueus. Sertes los apòstols e los
jueus, on nostro Senyor parlà e los
jugaven devant nostro Senyor ab gran poder
Jusà, fill de Amassià, 35 e Joel e Gessur,
Jusà e lo sobirià, e Usanesarahà. 25 E
Jusiel: Michà, e fou cap petró, e Jazies,
justa cose era que fos afermat e nostre
justícia a tot son poble. 15 E Joab, fill
jutges d’Irrael que aministraven lo meu
jutges sobre lo poble d’Irrael. E
jutges hi havia VI M, 5 e porters IIII M,
jutges. 30 [*] Sabies e sos germans,
jutjar la terra.» 34 «Confessau a Déu, car
jutjat, què sia vera cose, o que sia feta
juý e justícia a tot son poble. 15 E Joab,
juýs de la sua bocha. 13 Sament de Abraam,
juýs. 15 Remembreu’s tostemps en lo
juýs axí com fa vuy.” 8 »E ara, en
·l perseguían, dels quals ell hach gran
·l requerim segons dret. 14 E los
·l saludàs e que li fes gràcies, com havia
·l sercas, trobar-l’has; e si·l lexas,
·l lexas, lexar-t’ha per totstemps. 10
’l en Jerusalem per tostemps. 26 E no
l’Avengeli axí matex se determena e hy
l’apòstol? Sapiau que jo he scrit no ha
l’Avengeli, là on diu [*]: «Veuran aquell
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1Par Prol,56 Déu ha aparellades en aquells qui
1Par Prol,60
Senyor Déu Jesucrist, faedor de
1Par Prol,61 Déu Jesucrist, faedor de l’un e de
1Par Prol,88
per lo vici dels scrivans, qui de
1Par 1,29 nat de Ysmael hach nom Nabayot, e
1Par 2,3
[*] lo primer nat de Judà mal en
1Par 5,26
Déu d’Irrael scomoch contre ells
1Par 5,26
l’esperit de Pul, rey de Assur, e
1Par 6,27
e Alcanà. Aquests foren fills un de
1Par 6,49 E Aron e sos fills perfumaven sobre
1Par 6,49
fills perfumaven sobre l’altar de
1Par 6,49
sobre l’altar de l’holocaust e en
1Par 6,71
E los fills de Gerson haguéran 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 9,29
e sobre la cèmola e lo vi e
1Par 9,29
sobre la cèmola e lo vi e l’oli e
1Par 9,36 lo primer nat hach nom Abdon, [*] e
1Par 9,36
nom Abdon, [*] e l’altre, Sis, e
1Par 9,36
l’altre, Sis, e l’altre, Bàal, e
1Par 9,36
l’altre, Bàal, e l’altre, Ner, e
1Par 9,37
altre, Ner, e l’altre, Nadab, 37 e
1Par 9,37
Nadab, 37 e l’altre, Gaguedó, e
1Par 9,37
Gaguedó, e l’altre, Achió, e
1Par 9,37
Achió, e l’altre, Zacharies, e
1Par 10,4
no circunciozos scarnir-m’han. E
1Par 10,8
habitaren en ellas. 8 E, com vench
1Par 13,3
seran ajustats ab nós, 3 retornarem
1Par 13,5
la intrade de Emach, per fer venir
1Par 13,6
qui és en Judea, per levar aquí
1Par 13,7
nostro Senyor [*]. 7 E carregaren
1Par 13,9
e Assahà alsà la mà per pendra
1Par 13,10
[*], per ço que mès la mà sobre
1Par 13,12 die avant, dient: «Com recolliré jo
1Par 14,8
e, com David ho sabé, axí a ells a
1Par 15,1
en la sua ciutat, e bestí loch a
1Par 15,2
David que nengú no s’acostàs en
1Par 15,2
alegí nostro Senyor que portacen
1Par 15,3
Irrael en Jerusalem per fer pujar
1Par 15,12
infants e vostros germans, e pujau
1Par 15,14
los levitans, per ço que pujassen
1Par 15,15
Irrael, 15 e aportaren los levitans
1Par 15,24
trompaven ab trompes devant
1Par 15,25
anaven alegrament per fer pujar
1Par 15,27
e tots los levins, qui aportaven
1Par 15,28
blancha. 28 E tot Yrrael muntave
1Par 15,29
tabals e ab òrguens [*]. 29 E com
1Par 16,1
16,Tit Capítol XVI 1 E portaren
1Par 16,3
[*] 3 e pertí a tot Yrrael, de
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l’amen», e las altres coses semblants de
l’un e de l’altre Testament, havia dit
l’altre Testament, havia dit en lo
l’enteniment ells senyen, clarament e
l’altre Cadar e Adobael e Mibsan 30 e
l’esguardament de Déu, e Déu ocís-lo. 4
l’esperit de Pul, rey de Assur, e l’
l’espirit del rey de Síria, e aquests
l’altre. 28 E los fills de Samà: lo
l’altar de l’holocaust e en l’altar del
l’holocaust e en l’altar del perfum en
l’altar del perfum en tota obre del sant
l’altre mig trip de Manassès, Gelon, en
l’altre Assur e l’altre Sis e l’altre
l’altre Sis e l’altre Bèal e aprés Nap
l’altre Bèal e aprés Nap 31 e Gedor e
l’oli e l’encens e las spícies e
l’encens e las spícies e piments. 30 E
l’altre, Sis, e l’altre, Bàal, e l’
l’altre, Bàal, e l’altre, Ner, e l’
l’altre, Ner, e l’altre, Nadab, 37 e l’
l’altre, Nadab, 37 e l’altre, Gaguedó, e
l’altre, Gaguedó, e l’altre, Achió, e l’
l’altre, Achió, e l’altre, Zacharies, e
l’altre, Zacharies, e l’altre, Machabot.
l’altre, Machabot. 38 [*] 39 [*] e
l’escuder, per ço com lo temia molt, no
l’endemà que la batalla fou finida,
l’archa de Déu a nós, car no la havem
l’archa de nostro Senyor de Cariacharim.
l’archa de Déu [*] en lo nom de nostro
l’archa de Déu sobre una vadella novella
l’archa per retenir-la, que no caygués,
l’archa; e morí aquí devant Déu. 11 E fou
l’archa de Déu en casa mia?» 13 E per ço
l’encontre. 9 E los felisteus vingueren e
l’archa de Déu, e atendà aquí tenda. 2 E
l’archa de Déu, sinó los levitans, car a
l’archa e que la servíssan per tostemps.
l’archa de Déu en lo loch que ell havia
l’archa de nostro Senyor Déu de Yrrael
l’archa de nostro Senyor Déu d’Irrael,
l’archa de Déu, axí com manà Moysès,
l’archa de Déu, e Obetedom e Jayà éran
l’archa de la covinensa de Déu [*]. 26
l’archa, e los cantors atressí [*], sinó
l’archa del testament de Déu ab
l’archa [*] de Déu fou venguda tro a la
l’archa de Déu e féran-la star dins lo
l’hom entrò a la fembra, una pessa de pa
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1Par 16,4 e una ampolla de vi. 4 E mès devant
1Par 16,37
hach dit açò, lexà d’aquí avant
1Par 16,39
devant lo tabernacle de Déu en
1Par 16,40
holocaust a nostro Senyor sobre
1Par 16,40
a nostro Senyor sobre l’altar de
1Par 17,1
jo sech en casa cuberta de cedres e
1Par 17,9
de Irrael. 8 [*] 9 E resinglar1Par 17,9
[*] 9 E resinglar-l’he e posar1Par 17,14
és stat abans que tu. 14 E fer1Par 17,27
devant tu, car tu, Senyor Déu,
1Par 18,11
santifichà-la a nostro Senyor ab
1Par 18,11
-la a nostro Senyor ab l’or e
1Par 19,11
a batalla contre Aram, 11 e
1Par 20,1
Capítol XX 1 Aprés de assò, com
1Par 21,7
peraule del rey. 7 E fou açò mal en
1Par 21,12
per morteldat de la terra per
1Par 21,15
LXX M hòmens. 15 E tramès Déu
1Par 21,15
viu-ho nostro Senyor [*]. [*] E
1Par 21,16
16 E alsà David sos ulls e viu
1Par 21,18 en aquest poble per morteldat. 18 E
1Par 21,20 nom de Déu. 20 E giràs Evau e viu
1Par 21,26
devallà del cel sobre lo altar de
1Par 21,27 holocaust. 27 E dix nostro Senyor a
1Par 21,30
car era torbat per lo cultell de
1Par 22,1
serà la casa de Déu [*], e açò sia
1Par 22,1
de Déu [*], e açò sia l’altar de
1Par 22,5
bestir la casa de Déu en nom i en
1Par 22,9
que serà hom de repòs e reposar1Par 22,19 Senyor Déu, per ço que fessau venir
1Par 23,14
nostro Senyor [*]. 14 E Moysès,
1Par 23,29
de la casa de Déu; 29 e del pa de
1Par 23,32
nostro Senyor. 32 E guardaven
1Par 23,32
del tabernacle del testament [*] e
1Par 25,1
David e los prínceps de la host
1Par 26,31
peyroals; e foren demanats en
1Par 27,1
de mes en mes en tots los mesos de
1Par 28,2
mon cor de bestir casa de repòs a
1Par 28,2
l’archa de la covinensa de Déu e a
1Par 28,9
entén. E si·l sercas, trobar1Par 28,16
-li or a pes a ops de la taula de
1Par 28,18
argent a pes de cade bací, 18 e a
1Par 28,18 e de lurs ales com se stanían sobre
1Par 12,18
vostre pare ho veja e us sprou. 18
Par Prol,2
si negú vol provar a si matex
Par Prol,12 lexades, car aquellas coses que en
1Par Prol,1 suma. Prol,Inc Terç pròlech Prol Si
1Par Prol,7 dels hòmens e havían confermade
1Par Prol,8
e havían confermade la fe de
1Par Prol,11
diversos aximplis sían trobats e
1Par Prol,29
paraules, ço és a saber, que
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l’archa [*] servidors levitans per
l’archa del testament de nostro Senyor, e
l’altar que era de Gabeon, 40 per
l’altar de l’holocaust contínuament [*],
l’holocaust contínuament [*], axí com és
l’archa de Déu stà dessots cortines. 2 E
l’he e posar-l’he en si matex, e no s’
l’he en si matex, e no s’estremerà res
l’he star en mon alberch e mon regne per
l’has beneÿt empertostemps. 18,Tit
l’or e l’argent que aportà de totas las
l’argent que aportà de totas las gents de
l’altre poble donà a [*] Isay contra los
l’any fou passat, en lo temps que los
l’esguardament de nostro Senyor, e ferí
l’àngel percucient de Déu en lo terma de
l’àngel en Jerusalem, e destroý aquell, e
l’àngel de nostro Senyor stech en la era
l’àngel de Déu stant entre la terra e lo
l’àngel de nostro Senyor dix a Gaddi:
l’àngel, e IIII fills ceus ab ell, qui s’
l’holocaust. 27 E dix nostro Senyor a l’
l’àngel: –Torna ton cultell en ton foure.
l’àngel de nostro Senyor Déu. 22,Tit
l’altar de l’holocaust de Yrrael. 2 E
l’holocaust de Yrrael. 2 E manà David que
l’ordre de Déu en totas les terres, per
l’he de tots sos enamichs entorn d’ell,
l’archa de la amistansa de Déu e la
l’hom de Déu, e sos fills foren
l’aperellament, de la cèmola del vespre
l’ofici del tabernacle del testament [*]
l’ofici dels fills d’Aron, lurs germans,
l’ofissi de [*] Assap e Aman e de
l’any XXXX del regne de David e foren
l’any, e cascuna partida era de XXIIII M.
l’archa de la covinensa de Déu e a l’
l’scabell dels peus de nostro Senyor [*].
l’has; e si·l lexas, lexar-t’ha per
l’aperellament e de cade taula d’argent,
l’altar del perfum or smarat a pes e la
l’archa del testament de nostro Senyor
L’espirit [*] Massà, cap dels XXX, e dix:
la centència de las scriptures, ell se
la Lig e en los libres dels Reys no són
la splanació dels LXX enterpetredors stava
la fe de la novella sgleya, justa cose era
la novella sgleya, justa cose era que fos
la treslació entiga e germana nostra sia
la una no hy concentí e los altres
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1Par Prol,33
dels LXX enterpetredors mescla
1Par Prol,42
e asò·s lig en lurs sgleyas,
1Par Prol,44
e adonchs, per què no rebran
1Par Prol,45
què·s cuyden e cuydaren que [*]
1Par Prol,46
la mia treslació, qui era treta de
1Par Prol,63
«Qui creu en mi, segons que diu
1Par Prol,68 LXX enterpetredors no han e [*]
1Par Prol,80
a mi que doní e liuré a vosaltres
1Par 1,19
nats a Éber II fills, lo nom de
1Par 1,19
e·n aquest temps fou pertida
1Par 1,43
són los reys que regnaren en
1Par 1,46 Median al camp de Moab; e lo nom de
1Par 1,48
de Roebetalnaar (qui vol dir «de
1Par 1,50 regnà en son loch Edar; e lo nom de
1Par 2,21 Bessales. 21 E despuxs vench Srom 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 Srom en Calev-Efrata. E
1Par 2,29
Nadab e Abissur. 29 E lo nom de
1Par 2,52
51 [*]. 52 [*] qui veya sobre
1Par 2,53
de Cariaciarim fou lo Jattael e
1Par 2,54
e lo Nafà e Acorrobech e Joab e
1Par 3,1 nom Amon, lo qual hach de Avinóhan
1Par 4,3
e Ysupnà e Gerbàs, e lo nom de
1Par 4,10
e crexs lo meu terme, e que sia
1Par 4,18
pare de Ystemó. 18 E sa muller
1Par 4,19
qui pres Marot. 19 E lo fill de
1Par 4,21
e los linatges de Bet Abudabús, de
1Par 4,39
e cresqueren molt. 39 E anaren a
1Par 4,39
de Gadob entrò lo sol ixent de
1Par 4,40
e trobaren pastura grassa e bona e
1Par 5,1
lo lit de son pare, fou donada
1Par 5,2
a sos germans e senyor de tots, mas
1Par 5,9
9 devés sol ixent habitave entrò a
1Par 5,9
car lo lur bestiar los cresqué en
1Par 5,10
habitaven en lurs tabernacles sobre
1Par 5,11
E los fills de Gad contre ells en
1Par 5,11
ells en la terra de Besan entrò a
1Par 5,15
Abdies, fill de Gemí, cap dels de
1Par 5,20
éran ab ells, car a Déu cridaven en
1Par 5,22
menys de aquells qui éran morts en
1Par 5,22
[*] e habitaren aquí entrò a
1Par 5,23 E lo mig trip de Manassès habità en
1Par 5,25
déus de lurs pares dels pobles de
1Par 6,31
que David féu star sobre [*]
1Par 6,31
casa de nostro Senyor, com posava
1Par 6,32
la archa de Déu; 32 e serviren en
1Par 6,32
[*] entrò que Salamó bestí
1Par 6,39
39 E son germà Ysay stave sobre
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la expozició de Teozi, dóna a conèxer, ço
la qual cose no sabéran los LXX
la mia releció en letí ni per què·s
la mia treslació, qui era treta de la
la treslació vella e sfortsade, jo haja
la Scriptura, del ventre d’aquella
la sgleya ho té en dupte? Donchs tornem
la splanació dels LXX enterpetredors,
la un fou Fàlech, e·n aquest temps fou
la terra; e lo nom de son germà fou
la terra de Edom abans que regnàs rey en
la sua ciutat era Avir. 47 E morí Edat, e
la amplària del flum»). 49 E morí Saül de
la sua ciutat era Pahí, e lo nom de sa
la filla de Machir, pare de Galaad, e pres
la per muller. E ell era de LX anys, e
la terra de Galaad. 23 E prengueren-la
la Gessur e Aram, las viles de Jahir e
la muller de Srom, qui havia nom Abià,
la muller de Abissur, Abial, e infantàla mitat de las passades, e hach fills; 53
la Putaria e lo Sunutà e lo Nestranyà, e
la meytat de Malayta, sorrita. 55 E del
la ismaleÿta, e lo segon Deniel, lo qual
la altre germana fou Serponesetmaní. 4 E
la tua mà ab mi, e feràs companya de no
la judaycha infantà Gèrech, pare de
la muller de Odià, germana de Ènam, pare
la casa de Ber. 22 E Joatchín e los hòmens
la intrade de Gadob entrò lo sol ixent de
la vall per serchar pastura a lurs
la terra era abundade e ampla e posade en
la primera generació a [*] Judà, e axí
la primogenícia fou anomenada a Josep.
la intrade del desert del flum de
la terra de Galaad. 10 En lo temps de Saül
la partida de sol ixent de Galaad. 11 E
la terra de Besan entrò a la Saltà 12 e
la Saltà 12 e Ezà. E era lur cap Safan, e
la casa de lurs pares, 16 e habitaren en
la batalla e Déu oyí a ells, car se
la batalla, [*] e habitaren aquí entrò a
la captivitat. 23 E lo mig trip de
la terra de Besan entrò a Baaltimon e
la terra, los quals Déu havia destrovits
la casa de nostro Senyor, com posava la
la archa de Déu; 32 e serviren en la tenda
la tenda del tabernacle del testament [*]
la casa de nostro Senyor en Jerusalem, e
la part dreta. E aquell Asap fon fill de
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1Par 6,44
Merarí, lurs germans, stiguéran a la part sinestra. E Atan, fill de Guisí,
1Par 6,48
al servey del tabernacle de la casa de Déu. 49 E Aron e sos fills
1Par 6,55
-los en sort 55 Hebron, qui és en la intrade de Judà, e lurs deports; 56
1Par 6,56
lurs deports; 56 emperò el camp de la ciutat e sos cortills donaren a Calef,
1Par 6,66
per nom axí com dit és. 66 E la sort del linatge dels fills de Caat
1Par 7,7
e Orí. E foren V, qui foren caps de la casa de lur pare, hòmens forts de
1Par 7,14
foren Azariel, qui li infantà la sua concupina, la grega; encara li
1Par 7,14
qui li infantà la sua concupina, la grega; encara li infantà Mahir, pare de
1Par 7,18
fill de Manacè. 18 E lur germana, la Malquetana, engendrà Ysoda e Abiàzer e
1Par 7,21
-los hòmens de Gat, nats de la terra, car devallaren a pendre lur
1Par 7,24
e sa filla hach nom Zalaraalenzar, la qual bestí Becaron, lo Jusà e lo
1Par 7,29
Èsser e sas viletas [*]. 29 En la partida dels fills de Menassè foren
1Par 8,29
en Jerusalem. 29 E a Gabaon [*] e la muller del senyor de Gabaon havia nom
1Par 9,9
[*] foren caps de linatges de la casa de lurs pares. 10 E dels sacerdots
1Par 9,11
fill de Acicub, majoral de la casa de Déu. 12 E Adies, fill de
1Par 9,13 13 E lurs germans qui foren caps de la casa de lur pare foren DCC L vessalls
1Par 9,13
L vessalls de host e en servey de la obra de la casa de Déu. 14 E dels
1Par 9,13
de host e en servey de la obra de la casa de Déu. 14 E dels levitans fou
1Par 9,19
fill de Corè, e sos germans de la casa de son pare. E los coraytans éran
1Par 9,21
fill de Mensalmes, fou porter de la porta del tabernacle [*]. 22 Tots éran
1Par 9,23
lurs infants sobre las portas de la casa de Déu [*] (ço és, Adomies e
1Par 9,26
las cambras e sobre los tresors de la casa de Déu, 27 e axien entorn de la
1Par 9,27
casa de Déu, 27 e axien entorn de la casa de Déu, car sola a ells era la
1Par 9,27
la casa de Déu, car sola a ells era la guarda, e tenían las claus del vespre
1Par 9,29
las aÿnes del santuari e sobre la cèmola e lo vi e l’oli e l’encens e
1Par 9,31
[*] ab leyaltat que fos sobre la obra dels crespells. 32 E dels fills de
1Par 10,3
fills de Saül. 3 E encruscà’s la batalla sobre Saül, e trobaren-lo
1Par 10,4
–Trau ta spasa e trespassa- la per lo meu cos, que si vénan los no
1Par 10,4
molt, no hu volch fer. E pres Saül la sua spasa e posà lo pom en terra e la
1Par 10,4
sua spasa e posà lo pom en terra e la punta als pits, e lexà’s caura sobre
1Par 10,6
E morí Saül e III fills ceus e tota la casa ensemps foren morts. 7 E, com
1Par 10,7
mort era Saül e sos fills e tota la host qui era ab ells era fugida,
1Par 10,8 ellas. 8 E, com vench l’endemà que la batalla fou finida, vengueren los
1Par 10,9
en lur terra e sercharen-na tota la lur terra entorn per fer novellas a
1Par 10,10 10 E matéran las armas de Saül en la casa de lur déu, e lo cap posaren en la
1Par 10,10
de lur déu, e lo cap posaren en la casa de Dagon. 11 E oyiren los hòmens
1Par 10,12
12 levaren-se tots los [*] de la host e anaren allà, e portaren-se’n
1Par 11,3
-lo [*] sobre Yrrael, segons la paraule de Déu, per mà de Samuel. 4 E
1Par 11,5
–No vingues ací. E pres David la devesa de Sion, e féu-hi ciutat,
1Par 11,6
primerament sia cap e senyor de la host. E pujà primerament Joab, fill de
1Par 11,7
cap e senyor. 7 E habità David en la devesa, per ço fou apellada «ciutat de
1Par 11,8
«ciutat de David». 8 E bastí la ciudat de David tot entorn ço qui era
1Par 11,8
e Joab mantench las relíquies de la ciutat de David. 9 E, on més anave,
1Par 11,15 XXX en lo camp [*] de Adulam, e la host dels felisteus era atendade en lo
1Par 11,16 pla de Rafaÿm, 16 e David fugí en la davesa, e la host dels felisteus se
1Par 11,16
16 e David fugí en la davesa, e la host dels felisteus se cuytà e vench en
1Par 11,18
17 [*] 18 E aquests III trencharen la host dels felisteus e aportaren aygüe
1Par 11,18
e aportaren aygüe del pou de la porta de Betlem, e aportaren-la a
1Par 11,18
la porta de Betlem, e aportaren- la a David. E David no·n volch beura, e
1Par 11,19
jo fassa aquesta cose, que jo bega la sanch de aquests hòmens, car jo beuria
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1Par 11,19
1Par 11,19
1Par 11,19
1Par 11,20
1Par 11,23
1Par 11,23
1Par 11,23
1Par 12,2
1Par 12,2
1Par 12,21
1Par 12,23
1Par 12,28
1Par 12,29
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,3
1Par 13,4
1Par 13,5
1Par 13,7
1Par 13,7
1Par 13,9
1Par 13,9
1Par 13,9
1Par 13,10
1Par 13,10
1Par 13,13
1Par 13,13
1Par 13,13
1Par 13,13
1Par 13,14
1Par 14,1
1Par 14,11
1Par 14,13
1Par 14,14
1Par 14,15
1Par 14,15
1Par 14,15
1Par 14,16
1Par 14,16
1Par 14,17
1Par 14,17
1Par 14,17
1Par 15,1
1Par 15,2
1Par 15,3
1Par 15,13
1Par 15,21
1Par 15,23
1Par 15,24
1Par 15,25
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de aquests hòmens, car jo beuria
ànima, car en perill de lur ànima
de lur ànima la han portada. E no
cap dels altres XXX, car ell gità
gran masura de V colzes d’alt, en
d’alt, en la mà del qual era
ell ab una verga e tolch-li
2 traent sagetes ab arch en
ab arch en la mà dreta, e ab
de Manassès. 21 E ajudaren [*] a
lo regna de Saül a ell, segons
que era fadrí vassall de host ab
foren més, sinó que guardaven
grans senyors, 2 e dix David a tota
germans qui són romasos per tota
l’archa de Déu a nós, car no
en lo temps de Saül. 4 E dix tota
tot Yrrael, de Sitoch [*] entrò a
de Déu sobre una vadella novella de
on era Assahà e Achià, qui menaven
entrò a Janiquedem, e Assahà alsà
per pendra l’archa per retenirretenir-la, que no caygués, car
e moch-se. 10 Per ço vench
contre Assahà [*], per ço que mès
de Déu en casa mia?» 13 E per ço no
13 E per ço no la recullí ab si en
ab si en la sua ciutat, e féula sua ciutat, e féu-la posar en
mesos, e beneyí nostro Senyor Déu
de cedre e mestres [*] per a bastir
nostro Senyor los meus enamichs en
se ajustaren altre vegada en
dix: –Puja derrera ells e fes-los
contre Bataÿm. 15 E, com oyràs
Bataÿm. 15 E, com oyràs la veu de
car Déu axirà devant tu per ferir
havia manat nostro Senyor, e ferí
la host dels felisteus e perseguíde Gabeon entrò a Gatza. 17 E axí
17 E axí la fama de David per tota
tota la terra, e nostro Senyor donà
féu casa a nostro Senyor Déu en
Senyor que portacen l’archa e que
3 E féu ajustar David tota
he aperellat lo loch, 13 car Déu en
e Azaries cantaven ab òrguens en
23 E Barachies e Canà, porters de
e Jayà éran capellans porters de
per fer pujar l’archa de
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la lur ànima, car en perill de lur ànima
la han portada. E no la volch beura. Açò
la volch beura. Açò féran los III
la sua lansa sobre CCC que·n matà, e ell
la mà del qual era la lansa en forma de
la lansa en forma de plagador de taler de
la sua lansa matexa [*], e aucís-lo [*].
la mà dreta, e ab la mà squerra las pedres
la mà squerra las pedres e las sagetes ab
la host. 22 E tots dies venían hòmens a
la peraula de Déu. 24 Dels fills de Judà,
la casa de son pare, qui era príncep, II
la casa de Saül. 30 E dels fills de Efraÿm
la univercitat de Yrrael: –Si a nostro
la terra de Yrrael, e ab ells sían tots
la havem raquesta en lo temps de Saül. 4 E
la universitat: –Fam-ho axí com tu dius.
la intrade de Emach, per fer venir l’
la casa de Benadab, on era Assahà e Achià,
la vadella. 8 E David e tot Yrrael tots
la mà per pendra l’archa per retenirla, que no caygués, car la vadella alenegà
la vadella alenegà e moch-se. 10 Per ço
la ira de Déu contre Assahà [*], per ço
la mà sobre l’archa; e morí aquí devant
la recullí ab si en la sua ciutat, e féula sua ciutat, e féu-la posar en la casa
la posar en la casa de Obetedom [*] 14 [*]
la casa de Obetedom [*] 14 [*] per III
la casa de Obetedom e tot ço que havia.
la casa. 2 E conech David que nostro
la mia mà axí com a desportellament d’
la vall. 14 E David demanà concell a
la volta dessús, e vendràs contre Bataÿm.
la veu de la tempesta que jo los trematré
la tempesta que jo los trematré al camp
la host dels felisteus. 16 E féu David axí
la host dels felisteus e perseguí-la de
la de Gabeon entrò a Gatza. 17 E axí la
la fama de David per tota la terra, e
la terra, e nostro Senyor donà la sua por
la sua por per totas las gents. 15,Tit
la sua ciutat, e bestí loch a l’archa de
la servíssan per tostemps. 3 E féu ajustar
la univercitat d’Irrael en Jerusalem per
la primaria no·m donà entendre envés ell,
la octava per sobrepujar. 22 E Cananies,
la archa. 24 E Abanies e Josofat e
la archa. 25 E David e los pròmens d’
la covinensa de Déu [*]. 26 [*] e
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1Par 15,29 archa [*] de Déu fou venguda tro a
1Par 15,29
Nicol, filla de Saül, sguardà per
1Par 16,1
portaren l’archa de Déu e féran1Par 16,3
a tot Yrrael, de l’hom entrò a
1Par 16,6 aquests sonàvan contínuament devant
1Par 16,10 ses maravellas. 10 E loau lo nom de
1Par 16,11
Senyor e sa virtut, e requeriu
1Par 16,12
las suas maravellas e los juýs de
1Par 16,14
Senyor e nostro Déu, per tota
1Par 16,18 de tostemps, 18 dient: “A tu donaré
1Par 16,18 donaré la terra de Canahan, part de
1Par 16,23
23 «Cantau a nostro Senyor tota
1Par 16,23
la terra, recomptau de die en die
1Par 16,24
salvació. 24 Anunciau a las gents
1Par 16,29 e honor, 29 donau a nostro Senyor
1Par 16,29
palaus, adorau Déu en lo palau de
1Par 16,30
santedat. 30 Sia comoguda devant
1Par 16,30 Sia comoguda devant la sua fas tota
1Par 16,31
-se los cels e sbalaesca’s
1Par 16,32
Senyor ha regnat. 32 Brugescha
1Par 16,32
ha regnat. 32 Brugescha la mar e
1Par 16,33 Adonchs cantaran los arbres [*] per
1Par 16,33
Senyor, car és vengut per jutjar
1Par 16,34
a Déu, car és bo e per tostemps és
1Par 16,35
35 E digau: “Salva-nos Déu de
1Par 16,35
de las gents, per loar lo nom de
1Par 16,35
la tua santedat e per loar a tu en
1Par 16,40
[*], axí com és scrit en
1Par 16,40
axí com és scrit en la lig de Déu,
1Par 16,41 nostro Senyor, car per tostemps és
1Par 17,3
és ab tu. 3 E en aquella nit fou
1Par 17,11
anar als teus pares, jo faré levar
1Par 17,13
pare e ells seran a mi fills, e
1Par 17,13
·s levarà de ssobre ells, axí com
1Par 17,14 alberch e mon regne per tostemps. E
1Par 17,17
teu sguardament: has parlat sobre
1Par 17,21
de Yrrael? No ha nenguna gent en
1Par 17,23 empertostemps. E tu [*]. 23 Senyor,
1Par 17,24
Sabahot, Déu és stat d’Irrael”, e
1Par 17,25
25 Car tu, Déu meu, has revelat a
1Par 17,27
27 car tu ést e has volguda beneyr
1Par 18,1
e pres Gatza e las suas viletas de
1Par 18,9 David havia ferida e consumada tota
1Par 18,11
pres aquesta vaxella e santifichà1Par 18,12
Isay, fill de Seruià, ferí Edom en
1Par 18,12
de Seruià, ferí Edom en la vall de
1Par 18,15
fill de Seruià, era sobre tota
1Par 19,2
a Anum per aconortar-lo de
1Par 19,2
los missatgers de David en
1Par 19,3
axò, sinó per spiar [*] e regirar
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la ciutat de David, Nicol, filla de Saül,
la finestra e viu lo rey David saltant e
la star dins lo tabernacle que David li
la fembra, una pessa de pa a cascú e un
la covinensa de nostro Senyor Déu. 7 E
la sua santedat, e alegrau-vos e alegren
la sua fas sovint, 12 remembrau las suas
la sua bocha. 13 Sament de Abraam, sos
la terra són los ceus juýs. 15 Remembreu
la terra de Canahan, part de la vostra
la vostra haretat.” 19 Que abans érau de
la terra, recomptau de die en die la sua
la sua salvació. 24 Anunciau a las gents
la sua glòria e a tots los pobles las suas
la glòria del ceu nom, portau presents e
la sua santedat. 30 Sia comoguda devant la
la sua fas tota la terra, e †conega† lo
la terra, e †conega† lo món qui no·s mou.
la terra e diguen [*] las gents que nostro
la mar e la sua planesa, alegren-se los
la sua planesa, alegren-se los camps e
la fas de nostro Senyor, car és vengut per
la terra.» 34 «Confessau a Déu, car és bo
la sua misericòrdia. 35 E digau: “Salvala nostra salvació e ajusta-nos e stors
la tua santedat e per loar a tu en la tua
la tua laor. 36 Beneyiu nostro Senyor Déu
la lig de Déu, la qual manà a Yrrael. 41
la qual manà a Yrrael. 41 [*] Eman e Gedif
la sua misericòrdia. 42 E Haman e Gedif
la paraula de Déu a Natan profeta dient: 4
la tua sament aprés tu, qui serà de tos
la mia mà no·s levarà de ssobre ells, axí
la he levada en aquell qui és stat abans
la sua cadira serà endressada
la casa de ton servent de luny e has-ma
la terra que Déu hi sia anat per rembre,
la paraula que has parlade sobre lo teu
la casa de David, ton servent, sia
la orella de ton servent de bastir-li
la casa de ton servent, que sia tostemps
la mà dels felisteus. 2 E ferí Moab, e
la host de Adoràzer, rey de Sabaà; 10
la a nostro Senyor ab l’or e l’argent
la vall de la Sal, e abaté XVIII M hòmens.
la Sal, e abaté XVIII M hòmens. 13 [*] en
la host. E Josafat, fill de Eliüd, era
la mort de son pare, e vengueren los
la terra dels fills d’Amon, a Anum per
la tua terra. 4 E pres Anum los missatgers
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1Par 19,4
1Par 19,4
1Par 19,5
1Par 19,8
1Par 19,9
1Par 19,9
1Par 19,10
1Par 19,15
1Par 19,15
1Par 19,16
1Par 19,18
1Par 20,1
1Par 20,1
1Par 20,1
1Par 20,2
1Par 20,2
1Par 20,3
1Par 20,5
1Par 20,7
1Par 20,7
1Par 21,4
1Par 21,6
1Par 21,8
1Par 21,12
1Par 21,15
1Par 21,16
1Par 21,17
1Par 21,17
1Par 21,18
1Par 21,19
1Par 21,19
1Par 21,21
1Par 21,22
1Par 21,22
1Par 21,23
1Par 21,28
1Par 22,1
1Par 22,2
1Par 22,2
1Par 22,2
1Par 22,5
1Par 22,5
1Par 22,6
1Par 22,8
1Par 22,11
1Par 22,12
1Par 22,18
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 22,19
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de David, e ragué-los lo cap e
e ragué-los lo cap e la meitat de
e dix: –Stau en Gerichó fins que
ho sabé, tremès-hi Joab ab tota
Amon e aperellaren-se a batalla a
-se a batalla a la porta de
cabal en un camp. 10 E viu Joab que
per mà de Abisay [*] e vengueren a
a la ciutat, e Joab se’n tornà a
ultre Jordà, e a Sofach, príncep de
e fou-hi mort Sofach, príncep de
a host, Joab ajustà tot lo poder de
de la host e anà a destrovir tota
e Joab ferí Rabà e enderrochàe enderrochà-la. 2 E David pres
David, e trach moltas despullas de
era en ella, e posà a Maguerà, en
germà de Goliès lo geteu, del qual
nats [*] de Get, e cayguéran en
e cayguéran en la mà de David e en
què serà gran colpa en Yrrael? 4 E
ab ells, e fou sbaleÿt Joab per
com he feta aquesta cose. Pas are
de nostro Senyor per morteldat de
l’àngel de nostro Senyor stech en
e viu l’àngel de Déu stant entre
qui no han fet mal. Senyor, sia
Senyor, sia la tua mà sobre mi e
a David que dres altar a Déu en
Evau gebuzeu. 19 E pujà David per
pujà David per la paraula de Gaddi,
21 [*] E Evau guardà, e viu David
David a Evau: –Dóne’m lo loch de
lo’m dóne, per ço que sia stancada
23 E dix Evau a David: –Prennostro Senyor li havia respòs en
XXII 1 E dix David: –Açò serà
hom ajustàs tots los palegrins de
fossen pichapedrés, que picassen
picassen la pedre del tall a bestir
[*] e no sap entendre en bestir
de Déu en totas les terres, per
fill Salamó e manà-li que bastís
de Déu. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre mi
ab tu, e seràs abundant e bestiràs
en regir sobre Yrrael e que guarts
en vostra mà los habitadors de
per ço que fessau venir l’archa de
l’archa de la amistansa de Déu e
e la vaxella del santuari de Déu en
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la meitat de la barba entrò al mantó [*],
la barba entrò al mantó [*], e tremèsla barba vos sia brotada, e despuxs
la sua host. 9 E axiren los fills d’Amon
la porta de la ciutat. E los reys
la ciutat. E los reys soldejats éran per
la batalla li era devant i derrera, e
la ciutat, e Joab se’n tornà a la ciutat
la ciutat de Jerusalem. 16 E veeren açò
la host de Adoròzer, e aquests se
la host. 19 E veeren los servents de
la host e anà a destrovir tota la terra
la terra dels fills d’Amon. E asetjà
la. 2 E David pres la corona del cap de
la corona del cap de lur rey e trobà que
la ciutat. 3 E menà-sse’n lo poble que
la pedrera del ferro, e·n Magerot. E axí
la sua lansa era axí com un plegador de
la mà de David e en la de sos servents.
la de sos servents. 21,Tit Capítol XXI 1 E
la peraula del rey era fort sobre Joab, e
la peraule del rey. 7 E fou açò mal en l’
la fellonia de ton servent, car molt he
la terra per l’àngel percucient de Déu en
la era de Enau gebuzeu. 16 E alsà David
la terra e lo cel, son cultell tret en sa
la tua mà sobre mi e la casa de mon pare,
la casa de mon pare, e no en aquest poble
la era de Evau gebuzeu. 19 E pujà David
la paraula de Gaddi, la qual dix per nom
la qual dix per nom de Déu. 20 E giràs
la sua faç envés terra. 22 E dix David a
la era e bastiré altar a nostro Senyor,
la morteldat sobre lo poble. 23 E dix Evau
la e fasse’n mon senyor lo rey ço que bo
la era de Evau gebuzeu, secrificà aquí, 29
la casa de Déu [*], e açò sia l’altar de
la terra de Yrrael, que fossen
la pedre del tall a bestir la casa de Déu.
la casa de Déu. 3 E ferros per fer molts
la casa de Déu en nom i en l’ordre de Déu
la qual cose jo lo hy aperellaré. E
la casa de Déu. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre
la paraule de Déu, dient “Molta sanch has
la casa del senyor ton Déu, axí com ha
la lig de nostro Senyor Déu teu. 13 E
la terra devant nostro Senyor e devant lo
la amistansa de Déu e la vaxella del
la vaxella del santuari de Déu en la casa
la casa qui serà bestida en lo nom de Déu.
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1Par 23,24
són los fills de Leví segons
1Par 23,24 nombres per nombres de noms, faent
1Par 23,24
noms, faent la obra del servey de
1Par 23,28
mà dels fills de Aron, e serviren
1Par 23,28
[*] e sobre lo mundament de tota
1Par 23,28
mundament de tota la segrestia en
1Par 23,28
de tota la segrestia en la obra de
1Par 23,29
29 e del pa de l’aperellament, de
1Par 23,32 Aron, lurs germans, e lo servey de
1Par 24,7
als fills d’aquells. 7 Axí
1Par 24,7
7 Axí la primera sort a Joraïb, e
1Par 24,8
Joraïb, e la segona a Jadaÿas, 8 e
1Par 24,8
a Jadaÿas, 8 e la terça a Carní, e
1Par 24,9
a Carní, e la quarta a Ceorim, 9 e
1Par 24,9
9 e la quinta a Malatxies, e
1Par 24,10
e la sizena a Benjamín, 10 e
1Par 24,10 Benjamín, 10 e la setena a Acós, e
1Par 24,11
a Acós, e la vuytena a Abià, 11 e
1Par 24,11
a Abià, 11 e la novena a Jasua, e
1Par 24,12
Jasua, e la deena a Zacarias, 12 e
1Par 24,12 onzena a Eliesip e Sebeazequim, e
1Par 24,13
e la dotzena a Hupà, 13 e
1Par 24,13
Hupà, 13 e la tretzena a Gebeal, e
1Par 24,14
e la quatorzena a Bilgà, 14 e
1Par 24,14 a Bilgà, 14 e la quinzena a Amor, e
1Par 24,15
a Amor, e la setzena a Asir, 15 e
1Par 24,15
15 e la dessetena a Spissés, e
1Par 24,16
e la diuytena a Paraÿas, 16 e
1Par 24,16
16 e la denovena a Jaziel, e
1Par 24,17
Jaziel, e la vintena a Jaquem, 17 e
1Par 24,17 a Jaquem, 17 e la XXI ª a Gamul, e
1Par 24,18 a Gamul, e la XXII ª a Badies, 18 e
1Par 24,19 lo nombre de lur ofici per venir en
1Par 25,1
1 E depertí David e los prínceps de
1Par 25,1 ab veus. Lur nombre, dels hòmens de
1Par 25,6 Assap e Getidum e Aman, a cantar en
1Par 25,6
tabals e ab òrguens en lo servey de
1Par 25,6
servey de la casa de Déu dessobre
1Par 25,9
pochs, mestres ab scolans. 9 E axí
1Par 25,9
sort a Josep, fill de Assap; e
1Par 25,10
e ab sos fills, e foren XII; 10 e
1Par 25,11
e a sos germans, e éran XII; 11 e
1Par 25,12
e a sos fills, e éran XII; 12 e
1Par 25,13
e a sos fills, e éran XII; 13 e
1Par 25,14
e a sos germans, e foren XII; 14 e
1Par 25,15
e a sos germans, e éran XII; 15 e
1Par 25,16
e a sos germans, e foren XII; 16 e
1Par 25,17
e a sos germans, e foren XII; 17 e
1Par 25,18
e a sos germans, e foren XII; 18 e
1Par 25,19
e a sos germans, e foren XII; 19 e
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la casa de lurs pares, caps petrons de
la obra del servey de la casa de Déu de XX
la casa de Déu de XX anys ensús. 25 Car
la casa de Déu sobre las claustres [*] e
la segrestia en la obra de la casa de Déu;
la obra de la casa de Déu; 29 e del pa de
la casa de Déu; 29 e del pa de l’
la cèmola del vespre al secrifici, e las
la casa de Déu. 24,Tit Capítol XXIIII 1
la primera sort a Joraïb, e la segona a
la segona a Jadaÿas, 8 e la terça a Carní,
la terça a Carní, e la quarta a Ceorim, 9
la quarta a Ceorim, 9 e la quinta a
la quinta a Malatxies, e la sizena a
la sizena a Benjamín, 10 e la setena a
la setena a Acós, e la vuytena a Abià, 11
la vuytena a Abià, 11 e la novena a Jasua,
la novena a Jasua, e la deena a Zacarias,
la deena a Zacarias, 12 e la onzena a
la onzena a Eliesip e Sebeazequim, e la
la dotzena a Hupà, 13 e la tretzena a
la tretzena a Gebeal, e la quatorzena a
la quatorzena a Bilgà, 14 e la quinzena a
la quinzena a Amor, e la setzena a Asir,
la setzena a Asir, 15 e la dessetena a
la dessetena a Spissés, e la diuytena a
la diuytena a Paraÿas, 16 e la denovena a
la denovena a Jaziel, e la vintena a
la vintena a Jaquem, 17 e la XXI ª a
la XXI ª a Gamul, e la XXII ª a Badies, 18
la XXII ª a Badies, 18 e la XXIII ª a
la XXIII ª a Azies. 19 Açò és lo nombre de
la casa de Déu, axí com era costuma en
la host l’ofissi de [*] Assap e Aman e de
la obre segons lur ofici: 2 E los fills de
la casa de Déu ab sembes e ab tabals e ab
la casa de Déu dessobre la del rey. 7 E
la del rey. 7 E fou lur nombre ab lurs
la primera sort a Josep, fill de Assap; e
la segona sort a Gadalàs ab sos germans e
la terça sort a Jatur e a sos fills e a
la quarta sort a Jasser e a sos germans e
la quinta sort axí a Mataties e a sos
la sizena axí a Baquies e a sos fills e a
la setena sort, a Jaraela e a sos fills e
la vuytena sort axí a Ysaÿes e a sos fills
la novena sort, a Maramas e a sos fills e
la deena sort, a Semeý e a sos fills e a
la onzena sort axí a Zarael e a sos fills
la dotzena sort, a Essabies e a sos fills
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1Par 25,20
e a sos germans, e éran XII; 20 e
1Par 25,21
e a sos germans, e foren XII; 21 e
1Par 25,22
e a sos germans, e éran XII; 22 e
1Par 25,23
e a sos germans, e éran XII; 23 e
1Par 25,24
e a sos germans, e éran XII; 24 e
1Par 25,25
e a sos germans, e éran XII; 25 e
1Par 25,26
e a sos germans, e éran XII; 26 e
1Par 25,27
e a sos germans, e éran XII; 27 e
1Par 25,28
e a sos germans, e foren XII; 28 e
1Par 25,29
e a sos germans, e foren XII; 29 e
1Par 25,30
e a sos germans, e éran XII; 30 e
1Par 25,31
e a sos germans, e éran XII; 31 e
1Par 26,6
fills que fóran senyors de
1Par 26,10
d’host, éran XVIII. 10 [*] e de
1Par 26,12
de prop lurs germans per servir en
1Par 26,14
a scrivir en cade portal. 14 Caech
1Par 26,26
e dels milanars, e·ls prínceps de
1Par 26,27
que santificaven per sfortsar
1Par 26,28
tot ço qui era santificat era en
1Par 26,29
e de Nanies e de sos fills, a
1Par 26,30 hòmens de host, e éran M DCC sobre
1Par 26,30
ultre Jordà, devés ponent, ab tota
1Par 26,32
de Rubèn e sobre lo trip de Gat e
1Par 26,32
coses de nostro Senyor Déu e·n
1Par 27,2
partida era de XXIIII M. 2 E
1Par 27,2
era de Beà, fill de Sabdiel; en
1Par 27,3
qui era cap de tots los prínceps de
1Par 27,4
la host del mes primer. 4 E sobre
1Par 27,4 e Molet era príncep e guiador sobre
1Par 27,5 XXIIII M hòmens. 5 E lo príncep de
1Par 27,7
Amisadab, son fill. 7 E sobre
1Par 27,10
éran XXIIII M hòmens. 10 E en
1Par 27,11
havia XXIIII M hòmens. 11 E en
1Par 27,12
e éran XXIIII M hòmens. 12 E en
1Par 27,13
éran XXIIII M hòmens. 13 E en
1Par 27,14 e [*] éran XXIIII M hòmens. 14 E en
1Par 27,15 e [*] éran XXIIII M hòmens. 15 E en
1Par 27,24
e no splegà, car entretant fou
1Par 27,26 de Uzies. 26 E sobre los faedors de
1Par 27,26
los faedors de la obra de fora e de
1Par 27,29
Joàs. 29 E sobre los bous [*] de
1Par 27,34
e Abiatar. E Joab era príncep de
1Par 28,1
E ajustà David tots los prínceps de
1Par 28,1
sos scuders e tots los vessalls de
1Par 28,2
bestir casa de repòs a l’archa de
1Par 28,4
ha més alet a mi que negun de
1Par 28,4
de mon pare per ésser rey sobre
1Par 28,4
car Judà ha alegit per senyor e de
1Par 28,8
presència de tot Yrrael e de tota
1Par 28,8
ço que harateu e que fassau haretar
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la tretzena sort, a Sabuel e a sos fills e
la quatorzena sort, a Mataties e a sos
la quinzena sort, a Geramot e a sos fills
la setzena sort, a Maanias e a sos fills e
la dessetana sort, a Janaquesa e a sos
la divuytena sort axí a Anamà e a sos
la denovena sort, a Moloti e a sos fills e
la vintena sort axí a Elitat e a sos fills
la XXI ª sort, a Arit e a sos fills e a
la XXII ª sort, a Gidalti e a sos fills e
la XXIII ª sort, a Nasiot e a sos fills e
la XXIIII ª sort axí a Romanti e a sos
la casa de lur pare, per ço que éran
la casa dels fills de Merarí, fou Sambrí
la casa de Déu. 13 E gitaren sorts axí en
la primera sort a sol ixent a Ysaÿes [*]
la host, 27 de les batalles e de las
la casa de Déu. 28 E tot ço que
la mà de Solomit e de sos germans. 29 E de
la obre defora sobre Yrrael, e los vaguers
la [*] de Yrrael ultre Jordà, devés
la obra de nostro [*] e al servey del rey.
la mitat del trip de Manassès, en totas
la casa del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 E
la primera part del mes primer era de Beà,
la sua part havia XXIIII M hòmens. 3 E era
la host del mes primer. 4 E sobre la part
la part del mes segon era Dey Adorra e sa
la companya, e éran XXIIII M hòmens. 5 E
la host del terç mes era Benaÿas, fill de
la part del mes quart fou Azael, germà de
la companya del setèn mes fou príncep
la companya del vuytèn mes era príncep
la companya del novèn mes fou príncep
la companya del deèn mes fou príncep Mearí
la companya del XI èn mes fou príncep
la companya del XII èn mes fou príncep
la ira de Déu en Yrrael e no pujà lo
la obra de fora e de la lauró era Afrí,
la lauró era Afrí, fill de Caliüd, 27 e
la Planària era Cizeray lo seremita; e
la host del rey David. 28,Tit Capítol
la host e los duchs dels trips e los
la host de Jerusalem. 2 E com los hach
la covinensa de Déu e a l’scabell dels
la casa de mon pare per ésser rey sobre la
la casa de Yrrael empertostemps, car Judà
la casa de Judà és mon pare, e entre los
la congregació de nostro Senyor e·n oyida
la bona terra a vostros infants aprés de
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1Par 28,11 11 E donà David a Salamó, son fill,
1Par 28,11 salas e [*] de sas cambres dobles e
1Par 28,12
dobles e la casa del cubertís. 12 E
1Par 28,12
era en sperit ab ell del palau de
1Par 28,12
cambres tot entorn dels tresors de
1Par 28,13
levitans e de tots los serveys de
1Par 28,13 serveys de la casa de Déu e de tota
1Par 28,13 casa de Déu e de tota la vaxella de
1Par 28,16
16 E donà-li or a pes a ops de
1Par 28,18
altar del perfum or smarat a pes e
1Par 28,19
«Tot açò m’és stat fet a saber ab
1Par 28,20
ni·t lexarà tro que hages complida
1Par 28,21
e dels levitans, a tot lo ofici de
1Par 28,21
de la casa de Déu. E [*] en tota
1Par 29,1
1 Ladonchs dix lo rey David a tota
1Par 29,1
Déu ha alet, e ell és fedrí jove e
1Par 29,2
ab tot lo meu poder he aperellat a
1Par 29,3
3 E encara he volgut més donar en
1Par 29,3
d’or e d’argent que donaré a
1Par 29,5 aquell qui no umpla [*] sa mà e que
1Par 29,6
e dels milanars e los prínceps de
1Par 29,7
de la obre del rey. 7 [*] a
1Par 29,8
precioses donava-les al tresor de
1Par 29,10
David beneyí Déu devant tota
1Par 29,11 per totstemps. 11 A tu, Senyor, ést
1Par 29,11
ést la granesa, el vacellatge [*] e
1Par 29,11
Car 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 29,13 nos confessam a tu e loam lo nom de
1Par 29,14
vodar enaxí? Car de tu és tot e de
1Par 29,15
de ombra són nostros dies sobre
1Par 29,16 de bestir aquesta casa en lo nom de
1Par 29,17
dreturés e dels teus alets. Jo amb
1Par 29,18
que guarderan açò per tostemps a
1Par 29,20
20 E adonchs dix David a tota
1Par 29,20 totstemps lo nom de Déu. E [*] tota
1Par 29,30
sobre Yrrael e sobre los regnes de
1Par Prol,52
aquellas coses de l’Avengeli,
1Par 23,7
e Merrarí. 7 E los fills de Gerson:
1Par 23,8
Laadar e Semeý. 8 E los fills de
1Par 23,9
tots aquests éran caps petrons de
1Par 29,1
29,Tit Capítol XXVIIII º 1
1Par 2,54
54 E los fills de Samet foren
1Par 7,32
de Birsayt. 32 E Èber engendrà
1Par 7,33
Suà, lur germana. 33 E los fills de
1Par 7,33 e Beniamel e Suar; aquests foren de
1Par 1,3
Jàrech, 3 Henoch, Matusalem,
1Par 20,5
aquí ferí Alchanam, fill de Jaÿr, a
1Par 5,18
éran hòmens portants scuts e
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la forma del palau e de sas casas e de sas
la casa del cubertís. 12 E la forma de tot
la forma de tot ço qui era en sperit ab
la casa de Déu e de totas las cubertas e
la casa de nostro Senyor Déu e dels
la casa de Déu e de tota la vaxella de la
la vaxella de la casa de nostro Senyor, 14
la casa de nostro Senyor, 14 de cascun
la taula de l’aperellament e de cade
la forma [*] dels xerubins de or e de lurs
la forma de las obras de part de nostro
la obra del servey de nostro Senyor Déu.
la casa de Déu. E [*] en tota la obra molt
la obra molt hom cert e savi per fer totas
la univercitat qui era devant ell:
la obra és molt gran, car no és de hom lo
la casa de Déu or a las aÿnes d’or e
la casa de mon Déu, car encare he tresor
la casa de mon Déu, part tot açò que he
la stena a nostro Senyor? 6 Donchs,
la obre del rey. 7 [*] a la [*] casa de
la [*] casa de nostro Senyor Déu [*], X M
la casa de nostro Senyor Déu per mà de
la moltitut e dix: –Beneÿt sias tu,
la granesa, el vacellatge [*] e la honor.
la honor. Car tot ço qui és en lo cel e en
la terra, Senyor Déu, teu és, e teu és lo
la riquesa e la honor és en lo teu
la honor és en lo teu sguardement, e tu,
la tua laor. 14 E com què som jo e mon
la tua mà te havem donat. 15 Car palegrins
la terra sens speransa. 16 Senyor, nostro
la tua santadat, de ta mà, e teu és tot.
la humilitat de mon cor he vodades totas
la tua volentat, e aytals són las
la congregació: –Beneÿt sia totstemps lo
la univercitat nostro Senyor, Déu de lurs
la terra de Yrrael. Expl Ací acaba lo
là on diu [*]: «Veuran aquell [*] lo qual
Laadar e Semeý. 8 E los fills de Laadar
Laadar havían per cap Joel, e Secan e
Ladan. 10 E los fills de Semeý foren Jóad
Ladonchs dix lo rey David a tota la
Laem e lo Nafà e Acorrobech e Joab e la
Lafalet e Zómer e Atan e Suà, lur germana.
Lafalet foren Fessat e Beniamel e Suar;
Lafalet. 34 E los fills de Sómer foren
Làmech, 4 Noè, Sem, Cam, Jàfet. 5 Los
Lamí, germà de Goliès lo geteu, del qual
lances e traent darts, sperts a batalla, e
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1Par 11,20
altres XXX, car ell gità la sua
1Par 11,23
d’alt, en la mà del qual era la
1Par 11,23
ab una verga e tolch-li la sua
1Par 12,8
d’armes e de host, aperallats ab
1Par 12,24
Dels fills de Judà, portant scut e
1Par 12,34
dels fills de Neptalim [*] portant
1Par 20,5
de Goliès lo geteu, del qual la sua
1Par 16,35
santedat e per loar a tu en la tua
1Par 16,36
E diguéran tot lo poble «Amén, e
1Par 29,13
a tu e loam lo nom de la tua
Par Prol,3
provar a si matex la centència de
Par Prol,5
noms e sengles punts de paraules
Par Prol,11
de açò que no podem dir, de
1Par Prol,6 ço que una vegade era inflamat en
1Par Prol,10 nostre cilenci aprovàs. Car, segons
1Par Prol,21
los treslats de Lucià màrtir, e
1Par Prol,40
pres, e aprés de les LXX ceŀles,
1Par Prol,56
en aquells qui l’amen», e
1Par Prol,71
Jo parlí aquestas coses per
1Par Prol,75 axí matex los acuzadors [*], com en
1Par Prol,77
axí si virtut e vici no són en
1Par Prol,85
Divré a-Iamín, 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,93
què n’he jo a fer?» (so és, si
1Par 2,16
15 Somolo lo sizè, Daviu [*]. 16 E
1Par 2,23
23 E prengueren-la Gessur e Aram,
1Par 2,52
52 [*] qui veya sobre la mitat de
1Par 3,9
VIIII, menys de aquells que hach de
1Par 4,2
engendrà Umar e Lóat; e açò són
1Par 4,31
[*] e en Saraÿm. Aquestas són
1Par 4,33
e Essan, V viletas, 33 e totas
1Par 4,38
per noms majorals en linatges e·n
1Par 4,41
d’ells, car pastura havia aquí a
1Par 4,43
Sezaý, éran lurs caps; 43 e feriren
1Par 5,24
molt. 24 E los caps de
1Par 5,24
[*] hòmens de anomanada, caps de
1Par 7,2
e Samuel. Aquests foren caps de
1Par 7,40
foren fills de Asser, caps de
1Par 8,6
los fills de Ehud qui foren caps de
1Par 9,18
E aquests éran los porters de
1Par 9,23
23 e [*] lurs infants sobre
1Par 9,24
e Ananies), 24 e a IIII vents éran
1Par 9,26
portés e éran [*] ordonats sobre
1Par 9,27
sola a ells era la guarda, e tenían
1Par 9,28
e tancaven. 28 E tenían totas
1Par 9,29
[*], 29 car éran stablits sobre
1Par 9,29
e lo vi e l’oli e l’encens e
1Par 9,33
levitans, qui éran lecenciats per
1Par 10,7
ab ells era fugida, desempararen
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lansa sobre CCC que·n matà, e ell era en
lansa en forma de plagador de taler de
lansa matexa [*], e aucís-lo [*]. 24 Tot
lansa e scut, qui havían fas de leó e éran
lansa, foren VI M e DCCC guarnits e
lansa e scut foren XXXVII M. 35 E dels
lansa era axí com un plegador de taler. 6
laor. 36 Beneyiu nostro Senyor Déu de
laor sia a nostro Senyor». 37 E com ell
laor. 14 E com què som jo e mon poble que
las scriptures, ell se trau scarn de si
las històries qui són jaquides en los
las coses lexades, car aquellas coses que
las orellas dels hòmens e havían
las varietats dels regnes, diversos
las migenseras províncies qui són entre
las quals vulgarment són axelsades sens
las altres coses semblants de aquestas
las paraules dels entichs e responch
las altres coses me premoven, despuxs
las coses, mas que sia mudade ab lo actor
«las Peraules dels Dies dels reys», per ço
las històrias [*] e los boscatges dels
las orrellas dels altres són sordes, què
las orrellas no són entanents). Prol,Expl
las germanes foren Sarugà e Abigal. E los
las viles de Jahir e Tenat e ses viletas,
las passades, e hach fills; 53 e del
las concopines, e Tamar era lur germana.
las generacions dels saritans. 3 E aquests
las ciutats en què regnà David. 32 E los
las vilas qui són entorn aquestas ciutats,
las casas de lurs pares e cresqueren molt.
las ovelles. 42 E a ells matexs, ço és,
las relíquies qui éran romasas de Emach, e
las casas e de lurs parentats foren Éfer e
las casas de lurs pares. 25 E fornicaren
las casas de lurs pares e aquests isquéran
las casas de lurs pares, hòmens triats a
las casas de lurs pares dels habitadors, e
las posades dels fills de Leví. 19 E
las portas de la casa de Déu [*] (ço és,
las portas, a levant e a ponent e a
las cambras e sobre los tresors de la casa
las claus del vespre fins al matí e obrien
las aÿnes [*], per compte ho rabien [*],
las aÿnes del santuari e sobre la cèmola e
las spícies e piments. 30 E sobre los [*]
las cambres, car de die e de nit éran
las ciutats [*]. E vingueren los felisteus
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1Par 28,13

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

ýdolas e a lur poble. 10 E matéran
ço qui era pla, e Joab mantench
e Nafrayà, lo baró portador de
en la mà dreta, e ab la mà squerra
e ab la mà squerra las pedres e
e éran laugers com a cabirols sobre
e tots los levitans, qui són en
felisteus, liurar-los-has en
Senyor donà la sua por per totas
e apellau lo ceu nom e féu saber a
lo ceu nom e féu saber a las gents
la sua fas sovint, 12 remembrau
die la sua salvació. 24 Anunciau a
la sua glòria e a tots los pobles
terrible sobre tots los déus 26 de
sbalaesca’s la terra e diguen [*]
e ajusta-nos e stors-nos de
‘Jo t’he pres del folch derrera
feta aqueta noblesa per fer a saber
tot axí com nosaltres havem oyit ab
e humilià’ls e pres Gatza e
en tot loch on anave. 7 E pres
or e l’argent que aportà de totas
-nos per nostro poble e per
e·n Magerot. E axí ho féu de totas
Gaddi: –[*] Molt més am jo caure en
en las mans de Déu, car moltas són
suas misericòrdies, que caure en
los meus bous a fer holocaust e
per fer molts claus per obs de
obs de las portas del portals e de
seràs abundant si guardes a fer
coses per son servey. 27 Car segons
e serviren la casa de Déu sobre
cèmola del vespre al secrifici, e
en los caps dels mesos e de
de Aletzar, e foren caps petrons de
foren XII. 26,Tit Capítol XXVI 1 E
de la host, 27 de les batalles e de
dix: «Jo crexaré Yrrael axí com
en Yrrael e no pujà lo nombre de
e sobre los tresors de fora, en
tresors de fora, en las ciutats, en
[*] era Sapdí lo fenita. 28 E sobre
lo seremita; e sobre los bous de
era Umil lo ysmaleÿta. E sobre
Secadies lo meronoteu. 31 E sobre
dels trips e los primers nats de
palau de la casa de Déu e de totas
tresors dels santuaris. 13 E de
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las armas de Saül en la casa de lur déu, e
las relíquies de la ciutat de David. 9 E,
las armes de Johà, fill de Sayà, 40 e
las pedres e las sagetes ab arch. Éran
las sagetes ab arch. Éran dels germans de
las muntanyas per cuyta. 9 E Ésser era lo
las ciutats ab lurs deports. E, com ells
las mias mans? E dix-li nostro Senyor:
las gents. 15,Tit Capítol XV 1 David féu
las gents las suas obres. 9 Cantau al
las suas obres. 9 Cantau al Senyor e
las suas maravellas e los juýs de la sua
las gents la sua glòria e a tots los
las suas maravellas, 25 car gran és nostro
las gents, car són ýdoles, e nostro Senyor
las gents que nostro Senyor ha regnat. 32
las gents, per loar lo nom de la tua
las ovellas que sias senyor del meu poble
las tuas noblesas. 20 Senyor Déu, nengú no
las nostres orellas. 21 E qui és aytal com
las suas viletas de la mà dels felisteus.
las vergas d’or que havían los servents
las gents de Edom e Moab [*] e dels
las ciutats del nostro Déu, e nostro
las altres ciutats dels fills d’Amon. E
las mans de Déu, car moltas són las suas
las suas misericòrdies, que caure en las
las mans dels hòmens. 14 E, adonchs, donà
las arades per lenya [*] al secrifici; tot
las portas del portals e de las
las frontissas. Tot açò féu aperallar
las sirmònies e los judicis que comanà Déu
las paraules de David, lo derrer nombre
las claustres [*] e sobre lo mundament de
las fogasses primes alizas, e dels
las solempnitats, per nombre axí com era
las casas de lurs pares, e foren XVI. E
las pertides dels porters foren dels
las despulles, que santificaven per
las stelas del cel.» 24 E Joab, fill de
las paraules dels dies com féu comptar lo
las ciutats, en las vilas e en los
las vilas e en los castells era Jomatan,
las oliveras e los ulastres que éran en
las valls era Safach, fill de Edelay. 30 E
las someras era Secadies lo meronoteu. 31
las ovellas era Saass lo getum. Tots
las companyes que servien lo rey e los
las cubertas e cambres tot entorn dels
las pertides dels capellans e dels
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1Par 28,17
e de cade taula d’argent, 17 e
1Par 28,19
és stat fet a saber ab la forma de
1Par 28,21
de nostro Senyor Déu. 21 E vet
1Par 29,2
he aperellat a la casa de Déu or a
1Par 29,2
Déu or a las aÿnes d’or e argent a
1Par 29,2
e argent a las d’argent e aram a
1Par 29,2
e aram a las d’aram e ferro a
1Par 29,2
e ferro a las de ferro e fusta a
1Par 29,4
d’argent smarat a enblanquir
1Par 29,4
smarat a enblanquir las parets de
1Par 29,18
a la tua volentat, e aytals són
1Par 29,29
son fill en loch d’ell. 29 E
1Par 29,29
29 E las peraules del rey David,
1Par 29,29
del rey David, las primeras e
1Par 29,29
e las derreras, són scrites en
1Par 29,29
Peraules de Samuel vaedor, sobre
1Par 18,17
David los primers nats anaven als
1Par 12,8
scut, qui havían fas de leó e éran
1Par 29,4
las parets de las casas de
1Par 27,26
faedors de la obra de fora e de la
1Par 7,8
de Bèquer foren Semirà e Joàs e
1Par 7,26
d’aquell, e Taha d’aquell, 26 e
1Par 9,33
majors dels levitans, qui éran
1Par 4,21
de Colà, fill de Judà: Ber, pare de
1Par 4,21
fill de Judà: Ber, pare de Lechà, e
1Par Prol,74 cha morden, en poblich maldient,
1Par Prol,81
corregida e smanade, del
1Par 21,23
a fer holocaust e las arades per
1Par 12,8
ab lansa e scut, qui havían fas de
1Par 4,14
de Joab, senyor de Geyazim, car
1Par 4,37
e Sizà, fill de Dissipey, fill de
1Par Prol,40 una vegada havían pres, e aprés de
1Par 1,29
Ysach e Ysmael. 29 Aquestas són
1Par 22,5
nom i en l’ordre de Déu en totas
1Par 26,12
[*] foren XIII. 12 E aquestes éran
1Par 26,27
e·ls prínceps de la host, 27 de
1Par 27,27
Afrí, fill de Caliüd, 27 e sobre
1Par 27,28
los Valls, era Balanià [*]; e sobre
1Par 29,8
qui havia pedres precioses donava1Par Prol,5
que jo tresladàs segons lo sermó
1Par Prol,44 per què no rebran la mia releció en
1Par 9,30
e piments. 30 E sobre los [*]
1Par 19,6
Amon, tremès, i els fills d’Amon,
1Par 22,16
e d’aram e de ferro sens nombre.
1Par 28,2
2 E com los hach ajustats,
1Par 29,25 David [*] a lo rey Salamó. 25 E Déu
1Par 17,13
de ssobre ells, axí com la he
1Par 9,24
e a IIII vents éran las portas, a
1Par 12,15
e féran fugir los amicharans a
1Par 13,6
a Cariacharim, qui és en Judea, per
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las candelas e dels bacins e los
las obras de part de nostro Senyor Déu.»
las partides dels preveras e dels
las aÿnes d’or e argent a las d’argent e
las d’argent e aram a las d’aram e ferro
las d’aram e ferro a las de ferro e fusta
las de ferro e fusta a las de fusta e
las de fusta e pedres de carbonclo e de
las parets de las casas de launes d’or e
las casas de launes d’or e d’argent. 5
las cogitacions de cor de ton poble;
las peraules del rey David, las primeras e
las primeras e las derreras, són scrites
las derreras, són scrites en las Peraules
las Peraules de Samuel vaedor, sobre las
las Peraules de Natan profeta [*]. 30 Ab
lats del rey. 19,Tit Capítol XVIIII º 1
laugers com a cabirols sobre las muntanyas
launes d’or e d’argent. 5 [*] e aquellas
lauró era Afrí, fill de Caliüd, 27 e sobre
Làzer e Alinay e Ambrí e Genimot e Abrà e
Leadan d’aquell [*] 27 [*]. 28 E lurs
lecenciats per las cambres, car de die e
Lechà, e Leedà, pare de Masseà, e los
Leedà, pare de Masseà, e los linatges de
legint per los cantons, e axí matex los
lenguatge grech, e no deuria ésser tengut
lenya [*] al secrifici; tot t’ho donaré.
leó e éran laugers com a cabirols sobre
†Leoedis† éran. 15 E los fills de Calech,
Leon, fill de Jadeyà, fill de Saÿr, e
les LXX ceŀles, las quals vulgarment són
les generacions: Lo primer nat de Abraam
les terres, per la qual cose jo lo hy
les partides dels porters dels caps dels
les batalles e de las despulles, que
les vinyes era Semeý, fill de Ramà, e
les botigues d’oli era Joàs. 29 E sobre
les al tresor de la casa de nostro Senyor
letí los libres habràhichs, car ço que una
letí ni per què·s cuyden e cuydaren que
letovaris. [*] 31 E Matitatias, dels
letres e bé M quintars d’argent per
Leva e fes, e sia Déu ab tu. 17 E manà
levà’s en peus e dix: –Oyiu, mos germans
levà en alt Salamó a ulls de tot Yrrael e
levada en aquell qui és stat abans que tu.
levant e a ponent e a migjorn e a
levant e a ponent. 16 E vengueren dels
levar aquí l’archa de Déu [*] en lo nom
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1Par 17,11
per anar als teus pares, jo faré
1Par 17,13
seran a mi fills, e la mia mà no·s
1Par 10,12
havían fet los felisteus a Saül, 12
1Par 14,2
rey sobre Yrrael, car molt era
1Par 22,19
a nostro Senyor Déu vostro, e
1Par 2,1
fills de Jacob: Rubèn, Simeon,
1Par 6,1
6,Tit Capítol VI 1 Los fills de
1Par 6,38
Tora, 38 [*] fill de Cahat, fill de
1Par 6,43
de Jàat, fill de Gerson, fill de
1Par 6,47
de Muzí, fill de Merarí, fill de
1Par 9,18
de las posades dels fills de
1Par 12,26
foren VII M [*]. 26 E dels fills de
1Par 21,6
hòmens defanents d’armes. 6 E
1Par 23,14
foren aperellats en lo trip de
1Par 23,24
24 Aquests són los fills de
1Par 23,27
lo derrer nombre dels fills de
1Par 24,6
de Natanael, escrivà del trip de
1Par 24,20
Déu de Yrrael. 20 E los fills de
1Par 27,17
fill de Mahachà; 17 e del trip de
1Par 27,23
E David no féu comptar lo trip de
1Par 15,27
ab un mantell de porpre, e tots los
1Par 6,19
Musí, e aquests lurs linatges dels
1Par 6,48
fill de Leví. 48 E lurs germans
1Par 9,2
lurs ciutats e lurs sacerdotse lurs
1Par 9,14
obra de la casa de Déu. 14 E dels
1Par 9,31
[*] 31 E Matitatias, dels
1Par 9,33
éran tots los cantors majors dels
1Par 9,34
és a saber, los caps majorals dels
1Par 13,2
sían tots los sacerdots e tots los
1Par 15,2
en l’archa de Déu, sinó los
1Par 15,4
David los fills de Aron e los
1Par 15,11
Sadoch e Abiatar, sacerdots, e los
1Par 15,12
sou los caps petrons dels
1Par 15,14
14 E los sacerdots santificaren los
1Par 15,15
Déu d’Irrael, 15 e aportaren los
1Par 15,16
16 E dix David als prínceps dels
1Par 15,17
donar alegria. 17 E feren star los
1Par 15,22
22 E Cananies, príncep dels
1Par 16,4
E mès devant l’archa [*] servidors
1Par 24,30 Geremot. Aquests són los fills dels
1Par 24,31
caps petrons dels preveras e dels
1Par 28,13
las pertides dels capellans e dels
1Par 28,21
las partides dels preveras e dels
1Par 23,2
d’Irrael e los sacerdots e los
1Par 23,3
e los levites. 3 E foren [*] los
1Par 23,6
IIII M, [*] 6 e David pertí los
1Par 23,26
per tostemps. 26 E no tolrà als
1Par 10,4
pom en terra e la punta als pits, e
1Par 16,37 Senyor». 37 E com ell hach dit açò,
1Par 16,37
del testament de nostro Senyor, e
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levar la tua sament aprés tu, qui serà de
levarà de ssobre ells, axí com la he
levaren-se tots los [*] de la host e
levat en alt son regne sobre lo poble d’
levau e bestiu lo santuari de nostro
Leví, Judà, Ysachar, Zabulon, 2 Dan,
Leví foren Gerson, Gat e Metarí. 2 E los
Leví, fill de Yrrael. 39 E son germà Ysay
Leví. 44 E los fills de Merarí, lurs
Leví. 48 E lurs germans levitans éran tots
Leví. 19 E Salum, fill de Coré, fill de
Leví foren [*] 27 [*] III M e DCC. 28 E
Leví e Benjamín no foren comptats ab ells,
Leví. 15 E los fills de Moysès foren
Leví segons la casa de lurs pares, caps
Leví: home de XX anys ensús. 28 Lur
Leví, devant lo rey e devant los prínceps
Leví, los romasos: dels fills de Ambran,
Leví, Ysabies, fill de Camiel; fill de
Leví de hom de XX anys en amunt, car
levins, qui aportaven l’archa, e los
levitans [*]. 20 E per lur parentat Liluní
levitans éran tots ordonats al servey del
levitans [*] tots los cativaren. 3 En
levitans fou Samaÿas, fill de Assup, fill
levitans, era majoral [*] ab leyaltat que
levitans, qui éran lecenciats per las
levitans segons lurs generacions éran
levitans, qui són en las ciutats ab lurs
levitans, car a ells alegí nostro Senyor
levitans. 5 Dels fills de Cahat, e Uriel
levitans Uriel e Asayà e Joel e Samaÿas e
levitans, santificau-vos, e vostres
levitans, per ço que pujassen l’archa de
levitans l’archa de Déu, axí com manà
levitans que féssan star [*] ab hipnes e
levitans Emà, fill de Joel [*] 18 e sos
levitans, [*] trompave e manave los
levitans per remembrar [*] nostro Senyor
levitans per lurs casas peiroals. 31 E
levitans, lo cap petró en contre son
levitans e de tots los serveys de la casa
levitans, a tot lo ofici de la casa de
levites. 3 E foren [*] los levites de XXX
levites de XXX anys en amunt [*] per
levites per pertides, ço és a saber:
levites lo tabernacle ne negunes coses per
lexà’s caura sobre ella. 5 E com son
lexà d’aquí avant l’archa del testament
lexà aquella a Assap e a sos germans per
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açò que no podem dir, de las coses
no són planament contengudes e són
trobar-l’has; e si·l lexas,
és ab tu. No·t derrelinquirà ni·t
loch Balfarazim. 12 E los felisteus
·l sercas, trobar-l’has; e si·l
lo profeta los stablían en lur
per star ab aquests, 26 car ab
dels levitans, era majoral [*] ab
Her e Onan e Salè. Aquests tres
de Déu, e Déu ocís-lo. 4 E Tamar
Azarià. 9 E los fills de Srom que
Subà Efetar per muller e infantàSrom, qui havia nom Abià, infantàde Abissur, Abial, e infantànom Saarchaà. 35 E Seran donàAbchalà, sa muller [*]. 4 Aquests V
anys e VI mesos. 5 E nasquerenII mullers, Elà [*]. 6 E Nahatà
-me, jo faré açò e açò. E féutot. 11 E Calup, germà de Ssuà, qui
fills de Manacè foren Azariel, qui
la sua concupina, la grega; encara
muller de Mahir, fill e mèsmuller, e consabé un fill, e mèsdevallà ell ab una verga e tolchvenguts per pau ni per ajudarvenían hòmens a David per ajudarlos-has en las mias mans? E dixconcell a nostro Senyor, e Déu
felisteus. 16 E féu David axí com
star dins lo tabernacle que David
orella de ton servent de bastire lo flum de Eufrates. 4 E tolchrey de Sabaà, e David aucísfou subjugat Aram a David e donàdemanar pau e que·l saludàs e que
havia ferit Adoràzer, [*]. E encara
David tremès als missatgers que no
camp. 10 E viu Joab que la batalla
Déu, e nostro Senyor fassa ço que
e vench [*], 5 a David, e donàE com viu David que nostro Senyor
6 E apellà son fill Salamó e manàal meu nom, ell me serà fill e jo
jo he alegit a ell per fill e jo
nostro Senyor t’ha alegit que tu
e de sas cressolas [*]. 16 E donàde nostro Senyor Déu. 19 Tot açò
de Arum. 9 Fou Jabés [*] dient:

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

lexades, car aquellas coses que en la Lig
lexades e oblidades, en aquest libre se
lexar-t’ha per totstemps. 10 Vet are
lexarà tro que hages complida la obra del
lexaren aquí lurs déus e David manà que
lexas, lexar-t’ha per totstemps. 10 Vet
leyaltat, 23 e [*] lurs infants sobre las
leyaltat éran aquests IIII portés e éran
leyaltat que fos sobre la obra dels
li infantà Barsua [*]. E féu [*] lo primer
li infantà Fares e Zàram. E foren los
li infantà Nezaracamel foren Rama e
li Hur. 20 E [*] Hurí, e Hurí engendrà
li Assú, pare de Tecoha. 25 E foren los
li Aban e Molid. 30 E los fills de Nadab
li sa filla per muller, e infantà Aray
li nasqueren en Hebron, e regnà aquí VII
li en Jerusalem aquests fills: Sevichà e
li infantà Acuzam e Éfer e Timuy e Asfí.
li venir Déu açò que demanà tot. 11 E
li engendrà Mahir, qui fou pare de Scon.
li infantà la sua concupina, la grega;
li infantà Mahir, pare de Galaad. 15 E
li nom Fares; e lo nom de son germà Sares,
li nom Beriahà, car en mal era en son
li la sua lansa matexa [*], e aucís-lo
li, ne si éran ab ell de un cor ensemps, o
li entrò que fou ab ten gran host com host
li nostro Senyor: –Puge-hy, que jo els
li dix: –Puja derrera ells e fes-los la
li havia manat nostro Senyor, e ferí la
li havia atendat, e secrificaren
li casa, per açò, Senyor, ha après ton
li David CCC carretas e VII M cavallers e
li XXII M hòmens. 6 E fou subjugat Aram a
li trehut. E salvà nostro Senyor a David
li fes gràcies, com havia ferit Adoràzer,
li tremès vaxella d’or e d’argent e d’
li venguéssan devant, car molt éran
li era devant i derrera, e alegí de tots
li plàcia. 14 E acostà’s Joab a Aram a
li lo nombre del poble. E foren tots los
li havia respòs en la era de Evau gebuzeu,
li que bastís la casa de Déu. 7 [*] –[*] 8
li seré pare, e endressaré lo ceu regne
li saré pare. 7 E jo endressaré lo ceu
li bastescas casa en son santuari, sfortsa
li or a pes a ops de la taula de l’
li donà per scrit de part de nostro Senyor
–Li infantà ab dolor, haurà nom axí. 10 E
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1Par 11,46
fills de Alnàal, e Finà moabita e
1Par 6,29
E los fills de Mearí foren Mealí e
Par Prol,Inc pròlechs de sent Gerònim sobre lo
Par Prol,14 són lexades e oblidades, en aquest
1Par Prol,50
que jo he scrit no ha molt lo
1Par Inc sent Gerònim. Inc Comença lo Primer
1Par 9,1
si aperentat axí com és scrit en lo
1Par, Expl de Yrrael. Expl Ací acaba lo Primer
Par Prol,6
històries qui són jaquides en los
Par Prol,12
coses que en la Lig e en los
1Par Prol,5
tresladàs segons lo sermó letí los
1Par Prol,23
qui són felisteus, los quals
1Par Prol,24 Pamfili e Euzebe, e foren los dits
1Par Prol,57 de aquestas ésser trobades en los
1Par 6,75
haguéran Mezal e Abdon [*], 75 e
1Par Prol,42
obriren sengles ceŀlas, e asò·s
1Par 16,40
[*], axí com és scrit en la
1Par 22,12
regir sobre Yrrael e que guarts la
Par Prol,12
car aquellas coses que en la
1Par 6,17
són los noms dels fills de Gerzon:
1Par 6,20
levitans [*]. 20 E per lur parentat
1Par Prol,51 scrit no ha molt lo libre Del noble
1Par 2,53
passades, e hach fills; 53 e del
1Par 2,55
de Malayta, sorrita. 55 E 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
de Cahat qui foren romasos, del
1Par 6,63
63 E los fills de Merarí, per lur
1Par 6,66
axí com dit és. 66 E la sort del
1Par 7,5
infants. 5 E los germans de tot lo
1Par 7,40
caps dels prínceps, ab tot lur
1Par 16,28
28 Donau glòria a nostro Senyor,
1Par 26,31 Hebron era cap Geries, qui era del
1Par 27,11
era príncep Siberay Cusarim, del
1Par 27,13
fou príncep Mearí de Natafat, del
1Par 4,8 Cos engendrà Anup e Assobebà e los
1Par 4,12
fou pare de Maàs. Aquests són los
1Par 4,21
e Leedà, pare de Masseà, e los
1Par 4,27
hagueren molts infants e tots los
1Par 4,38 són qui vénen per noms majorals en
1Par 6,19
foren Maalia e Musí, e aquests lurs
1Par 9,9
LVI. Tots aquests [*] foren caps de
1Par 9,22
éran CC XII ab lurs caps e ab lurs
1Par 5,1
Yrrael, mas per ço com ensutzà lo
1Par 12,17
o si éran venguts per trayr-lo e
1Par 14,10
–Si jo puig contre los felisteus,
1Par Prol,79
de açò, membre a mi que doní e
1Par 1,44
44 E morí Bele, e regnà en son
1Par 9,17 Salum e Top e Talmon e Achtiman e
1Par 5,21
e lurs camells, e prengueren
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Lial e Obet e Jahaziel lo Mosbaytat.
Libín, son fill, e Semeý fon fill de
libre de Paralipàmenon. Primer pròlech.
libre se contenen en suma. Prol,Inc Terç
libre Del noble linatge de enterpetrar,
libre dels Paralipàmenon. 1,Tit Capítol
libre dels reys de Yrrael e de Judà, e
libre del Paralipàmenon.
libres dels Reys, són ací recomptades. E
libres dels Reys no són planament
libres habràhichs, car ço que una vegade
libres splanaren Pamfili e Euzebe, e foren
libres per Oríginers doctor, lo qual hi
libres dels jueus. Sertes los apòstols e
Licohe e Raop e lurs axides. 76 E del trip
lig en lurs sgleyas, la qual cose no
lig de Déu, la qual manà a Yrrael. 41 [*]
lig de nostro Senyor Déu teu. 13 E donchs
Lig e en los libres dels Reys no són
Lilumí e Semeý. 18 E los fills de Gat,
Liluní fou fill de Gerzon, e Gèyal fou
linatge de enterpetrar, mostrant aquellas
linatge de Cariaciarim fou lo Jattael e la
linatge dels scrivans, los habitadors de
linatge, segons sos perentats e lurs
linatge. 61 E dels de Cahat qui foren
linatge de aquells hagueren X ciutats en
linatge haguéran del trip de [*] Zabulon
linatge dels fills de Caat foren del trip
linatge de Ysachar éran hòmens forts de
linatge [*]. Éran per nombre tots XXVI
linatge de pobles, donau a Déu glòria e
linatge de Hebron per ses generacions
linatge de Sara, e éran XXIIII M hòmens.
linatge de Gera, e [*] éran XXIIII M
linatges de Ariel, fill de Arum. 9 Fou
linatges de Tanchà. 13 E los fills de
linatges de Bet Abudabús, de la casa de
linatges no cresqueren tant com los fills
linatges e·n las casas de lurs pares e
linatges dels levitans [*]. 20 E per lur
linatges de la casa de lurs pares. 10 E
linatges, e David e Samuel lo profeta los
lit de son pare, fou donada la primera
liurar-lo a sos enamichs, sens tort que
liurar-los-has en las mias mans? E dix
liuré a vosaltres la splanació dels LXX
lloc Joab, fill de Sara [*]. 45 [*] e
llurs germans. E Solomero, lo cap. 18
L M camells, e CC M ovellas e II M àzens,
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1Par 12,33
axint [*] armats a batalla foren
Par Prol,Inc los pròlechs de sent Gerònim sobre
Par Prol,Inc
Primer pròlech. Asò és
Par Prol,Inc és lo pròlech de sent Gerònim sobre
Par Prol,9 determena e hy són tocades. Adonchs
1Par Prol,5
rebujarias que jo tresladàs segons
1Par Prol,24
dits libres per Oríginers doctor,
1Par Prol,25
lo qual hi treballà molt, e tot
1Par Prol,28 de IIII treslacions demostrant per
1Par Prol,48
novella obra, majorment com
1Par Prol,50 Sapiau que jo he scrit no ha molt
1Par Prol,53
là on diu [*]: «Veuran aquell [*]
1Par Prol,62 de l’altre Testament, havia dit en
1Par Prol,65
viva.» Hoch, e és scrit [*] que
1Par Prol,78 las coses, mas que sia mudade ab
1Par Prol,78
que sia mudade ab lo actor e ab
1Par Prol,88
dels noms, qui són confuzos per
1Par Inc
de sent Gerònim. Inc Comença
1Par 1,19
19 E foren nats a Éber II fills,
1Par 1,19
temps fou pertida la terra; e
1Par 1,29 Lo primer nat de Abraam fou Ysmael;
1Par 1,32
Caturà, concopina de Abraam, fou
1Par 1,46 qui ferí Median al camp de Moab; e
1Par 1,50
e regnà en son loch Edar; e
1Par 1,50
lo nom de la sua ciutat era Pahí, e
1Par 2,1
Jacob, al qual nostro Senyor mudà
1Par 2,3
li infantà Barsua [*]. E féu [*]
1Par 2,3
esguardament de Déu, e Déu ocís1Par 2,7 que 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 Amadab,
1Par 2,14
Amadab, lo terç [*], 14 Nethan
1Par 2,14
[*], 14 Nethan lo quart, e Raday
1Par 2,15
quart, e Raday lo quint, 15 Somolo
1Par 2,17
[*]. 17 E Abigal infantà Amassà, e
1Par 2,25
E foren los fills de Gerexinel [*],
1Par 2,29
[*]; foren Nadab e Abissur. 29 E
1Par 2,31
los fills d’Epahim foren Jasey, e
1Par 2,31
e lo fill de Jasey fou Safan, e
1Par 2,45
E Geracham engendrà Semey, 45 e
1Par 2,49
infantà a ell Zàbet e Tiranó, 49
1Par 2,50
de Calech. 50 [*] Fill de Hur,
1Par 2,53
53 e del linatge de Cariaciarim fou
1Par 2,53
fou lo Jattael e la Putaria e
1Par 2,53
Jattael e la Putaria e lo Sunutà e
1Par 2,54
E los fills de Samet foren Laem e
1Par 3,1
de David que nasqueren en Hebron:
1Par 3,1 en Hebron: lo primer hach nom Amon,
1Par 3,1
hach de Avinóhan la ismaleÿta, e
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L M. Aquests no éran de II cors ne de II
lo libre de Paralipàmenon. Primer pròlech.
lo pròlech de sent Gerònim sobre lo
lo Paralipàmenon, qui és splanació del
lo Paralipàmenon és dit remembrament de
lo sermó letí los libres habràhichs, car
lo qual hi treballà molt, e tot lo setgle
lo setgle combat entre si ab aquestas III
lo contrari sengles paraules, ço és a
lo meu treball provat per los jueus e
lo libre Del noble linatge de enterpetrar,
lo qual ull no ha vist ne orrella oÿt, ni
lo Avengeli segons sent Johan: «Qui creu
lo Salvador donà testimoni qui és scrit.
lo actor e ab lo mestre. Menys de açò,
lo mestre. Menys de açò, membre a mi que
lo vici dels scrivans, qui de l’
lo Primer libre dels Paralipàmenon. 1,Tit
lo nom de la un fou Fàlech, e·n aquest
lo nom de son germà fou Gechan. 20 E
lo primer nat de Ysmael hach nom Nabayot,
lo primer Gembran, e Jaes 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 sa muller era Machabel, filla de
lo nom Yrrael. Aquests foren fills de
lo primer nat de Judà mal en l’
lo. 4 E Tamar li infantà Fares e Zàram. E
lo vot. 8 E lo fill de Etan fou Azarià. 9
lo fill de Etan fou Azarià. 9 E los fills
lo segon Amadab, lo terç [*], 14 Nethan lo
lo terç [*], 14 Nethan lo quart, e Raday
lo quart, e Raday lo quint, 15 Somolo lo
lo quint, 15 Somolo lo sizè, Daviu [*]. 16
lo sizè, Daviu [*]. 16 E las germanes
lo pare de Amassà fou Guèter ysmaelita. 18
lo primer nat Ram e Bunà e Roen e Somach
lo nom de la muller de Abissur, Abial, e
lo fill de Jasey fou Safan, e lo fill de
lo fill de Safan, Aquilach. 32 E los fills
lo fill de Semey fou Mahon, pare de
lo qual engendrà Sàach, pare de Ysmaach, e
lo seu primer nat fou de Efrata e hach nom
lo Jattael e la Putaria e lo Sunutà e lo
lo Sunutà e lo Nestranyà, e aquells qui
lo Nestranyà, e aquells qui axiren dels
lo Nafà e Acorrobech e Joab e la meytat de
lo primer hach nom Amon, lo qual hach de
lo qual hach de Avinóhan la ismaleÿta, e
lo segon Deniel, lo qual hach de Abigal de
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1Par 3,1
la ismaleÿta, e lo segon Deniel, lo qual hach de Abigal de Carmel, 2 e lo
1Par 3,2
qual hach de Abigal de Carmel, 2 e lo terç fou Absalon, fill de Mechaà, que
1Par 3,2
fou filla de Calmay, rey de Gessur; lo quart fou Adunies, fill de Aguayt, 3 lo
1Par 3,3
fou Adunies, fill de Aguayt, 3 lo quint fou Geroboam, lo qual hach de
1Par 3,3 de Aguayt, 3 lo quint fou Geroboam, lo qual hach de Abchalà, sa muller [*]. 4
1Par 3,10
e Tamar era lur germana. 10 E lo fill de Salamó fou Roboam, e Abià fou
1Par 3,15
son primer nat hach nom Joatan, lo segon Joatxí, lo terç Sedetxies, lo
1Par 3,15
hach nom Joatan, lo segon Joatxí, lo terç Sedetxies, lo quart Celum. 16 [*]
1Par 3,15
lo segon Joatxí, lo terç Sedetxies, lo quart Celum. 16 [*] 17 E los fills de
1Par 3,22
e son fill fou [*] Abdies [*]. 22 E lo fill de Sachanias fou Samÿas, e los
1Par 4,3
Etam: Gezrael e Ysupnà e Gerbàs, e lo nom de la altre germana fou
1Par 4,4 germana fou Serponesetmaní. 4 E [*] lo pare de Gedat, e Éter, pare de Cusí;
1Par 4,10
haurà nom axí. 10 E cridà Jabés lo Déu de Yrrael: –Si tu, Senyor, me
1Par 4,10
–Si tu, Senyor, me beneeys e crexs lo meu terme, e que sia la tua mà ab mi, e
1Par 4,19
de [*] farahó, qui pres Marot. 19 E lo fill de la muller de Odià, germana de
1Par 4,19
pare de Cellà gerenita, fou Stemeó, lo mearcharica. 20 E los de Siminer,
1Par 4,23
e de Gaderà habitaven aquí ab lo rey quan regnà. 24 E los fills de
1Par 4,39
anaren a la intrade de Gadob entrò lo sol ixent de la vall per serchar
1Par 4,41
aquests qui són scrits per nom, en lo temps de Ezetxies, 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
de Yrrael, mas per ço com ensutzà lo lit de son pare, fou donada la primera
1Par 5,9
desert del flum de Eufrates, car lo lur bestiar los cresqué en la terra de
1Par 5,10
en la terra de Galaad. 10 En lo temps de Saül feren batallas ab los
1Par 5,12
e Ezà. E era lur cap Safan, e era lo segon Geenay, e Safar, en Besan. 13 E
1Par 5,23
aquí entrò a la captivitat. 23 E lo mig trip de Manassès habità en la terra
1Par 5,23
Besan entrò a Baaltimon e Sanit e lo munt de Hermon, e moltiplicaren molt.
1Par 5,26
destrovits devant ells. 26 E donchs lo Déu d’Irrael scomoch contre ells l’
1Par 5,26
rey de Síria, e aquests cativaren lo trip de Rubèn e lo trip de Gad e lo mig
1Par 5,26
cativaren lo trip de Rubèn e lo trip de Gad e lo mig trip de Manassès,
1Par 5,26
lo trip de Rubèn e lo trip de Gad e lo mig trip de Manassès, e manaren-los
1Par 6,10
Azarias, aquell que sacrifichà en lo temple de Salamó en Jerusalem. 11 E
1Par 6,28
l’altre. 28 E los fills de Samà: lo primer nat ceu fou Jasén, e Eluà. 29 E
1Par 6,33
lurs fills éran aquests: [*] Eman lo cantor, fill de Joel, fill de Samuel,
1Par 6,67
ciutats de reculliment: Siquèn, en lo munt de Efraÿm ab sos deports [*], 68
1Par 6,78
e Tabor e lurs axides. 78 E ultre lo flum Jordà, devés Gericó, de sol ixent
1Par 7,2
de Tolà, e éran vessalls de host en lo temps de David, e éran XXII M DC. 3 E
1Par 7,5
infants. 5 E los germans de tot lo linatge de Ysachar éran hòmens forts de
1Par 7,15
[*], qui havia nom Machà, e lo nom del segon Salfat, lo qual no hagué
1Par 7,15
Machà, e lo nom del segon Salfat, lo qual no hagué sinó fillas. 16 E infantà
1Par 7,16
Mahir, fill e mès-li nom Fares; e lo nom de son germà Sares, e los fills de
1Par 7,17 de aquell éran Hulam e Rèquen. 17 E lo fill de Hulam, Badan. E aquests són los
1Par 7,22
sos germans per aconhortar- lo. 23 E tornà ab sa muller, e consabé un
1Par 7,24 Zalaraalenzar, la qual bestí Becaron, lo Jusà e lo sobirià, e Usanesarahà. 25 E
1Par 7,24
la qual bestí Becaron, lo Jusà e lo sobirià, e Usanesarahà. 25 E Rasfa
1Par 8,1
Bael, son primer nat, e Sbael lo segon, e Acayà lo terç, 2 e Nohà lo
1Par 8,1
nat, e Sbael lo segon, e Acayà lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo
1Par 8,2
lo segon, e Acayà lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E Sbael hach
1Par 8,2
lo terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E Sbael hach fills Edad e
1Par 8,30 Gabaon havia nom Mahachael, 30 e lo nom de son primer nat era Abdon, e l’
1Par 8,39
39 E [*] Àssech, son germà: fou lo primer nat Ulam, e Gebús fou lo segon e
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1Par 8,39
1Par 8,39
1Par 9,1
1Par 9,17
1Par 9,18
1Par 9,19
1Par 9,22
1Par 9,29
1Par 9,35
1Par 9,35
1Par 9,36
1Par 10,1
1Par 10,3
1Par 10,4
1Par 10,4
1Par 10,4
1Par 10,7
1Par 10,8
1Par 10,9
1Par 10,9
1Par 10,10
1Par 10,12
1Par 10,14
1Par 10,14
1Par 11,1
1Par 11,3
1Par 11,6
1Par 11,12
1Par 11,13
1Par 11,13
1Par 11,15
1Par 11,15
1Par 11,21
1Par 11,23
1Par 11,23
1Par 11,25
1Par 11,27
1Par 11,32
1Par 11,33
1Par 11,33
1Par 11,36
1Par 11,36
1Par 11,39
1Par 11,39
1Par 11,40
1Par 11,41
1Par 11,42
1Par 11,43
1Par 11,44
1Par 11,44
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fou lo primer nat Ulam, e Gebús fou
e Gebús fou lo segon e Elifàlet
si aperentat axí com és scrit en
e llurs germans. E Solomero,
lo cap. 18 Entrò are stave en
pare. E los coraytans éran sobre
ab lurs linatges, e David e Samuel
del santuari e sobre la cèmola e
en Jerusalem, 35 e en Gabaon. E
de Gabeon era apellat Jahagel, e
de sa muller Mahacà, 36 e son fill
los felisteus e caygueren morts en
la batalla sobre Saül, e trobaren–Trau ta spasa e trespassa-la per
-m’han. E l’escuder, per ço com
E pres Saül la sua spasa e posà
los hòmens de Ysrael que éran en
los morts, [*] qui foren cayguts en
munt de Gelboe. 9 E [*] tolguéran
lo cap a Saül e tramatérande Saül en la casa de lur déu, e
e anaren allà, e portaren-se’n
nostro Senyor, per ço que Déu
per ço que Déu lo ocís, e girà
Capítol XI 1 Ajustaren-se tot
devant nostro Senyor e untarenDavid». 6 E dix: –Tot hom qui ferrà
ell era Aletzar, fill de son oncle
se ajustaren aquí a batalla en
en lo camp qui era ple d’ordi, e
15 E devallaren III dels XXX en
host dels felisteus era atendade en
II dels quals fou senyor, e entre
de Moab, e devallà [*]. 23 E matà
la sua lansa matexa [*], e aucísentrò al terç no hy vench, e mèsde Belom, 27 e Zamot arrorita e [*]
de Gacís, e Ayel rebita e Smanot
de Solabanta. 33 E los fills de Gem
solamita. E Jonatan, fill de Sagí,
[*] 35 Elifà, fill de Ul, 36 Afer
de Ul, 36 Afer lo macharita e Achia
Amibear, fill de Guerrí, 39 e Sàlet
39 e Sàlet lo amonita, e Nafrayà,
de Johà, fill de Sayà, 40 e Iroyà
40 e Iroyà lo gef [*] 41 e Urries
Aquilat; 42 e Adunmà, fill de Suzà,
e Aman, fill de Mahacà, e Josafat
e Josafat lo mutaneu 44 e Uizies
stareu, e Samazioel, fill de Otan
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lo segon e Elifàlet lo terç. 40 E foren
lo terç. 40 E foren los fills de Ulam
lo libre dels reys de Yrrael e de Judà, e
lo cap. 18 Entrò are stave en lo portal
lo portal del rey devés orient. E aquests
lo servey de obra guardant †los presents†
lo profeta los stablían en lur leyaltat,
lo vi e l’oli e l’encens e las spícies e
lo pare de Gabeon era apellat Jahagel, e
lo nom de sa muller Mahacà, 36 e son fill
lo primer nat hach nom Abdon, [*] e l’
lo munt de Gelboe. 2 E encalsaren los
lo aquells qui·l perseguían, dels quals
lo meu cos, que si vénan los no
lo temia molt, no hu volch fer. E pres
lo pom en terra e la punta als pits, e
lo pla que mort era Saül e sos fills e
lo munt de Gelboe. 9 E [*] tolguéran lo
lo cap a Saül e tramatéran-lo ab ses
lo ab ses armas en lur terra e sercharenlo cap posaren en la casa de Dagon. 11 E
lo cos de Saül e los cossos de sos fills
lo ocís, e girà lo regne a David, fill de
lo regne a David, fill de Ysay. 11,Tit
lo poble d’Irrael en Hebron, dient a
lo [*] sobre Yrrael, segons la paraule de
lo gebuzeu primerament sia cap e senyor de
lo Orayta; aquest era dels III vessalls.
lo camp qui era ple d’ordi, e lo poble
lo poble fugí per los felisteus; 14 [*] e
lo camp [*] de Adulam, e la host dels
lo pla de Rafaÿm, 16 e David fugí en la
lo terç no poch venir. 22 E Benayà, fill
lo egipcià, home de gran masura de V
lo [*]. 24 Tot açò féu Benayà, fill de
lo David sobre son oÿdor. 26 E los hòmens
lo falonita, 28 e Iran, fill de Iques
lo bacurem e Aliabà de Solabanta. 33 E los
lo solamita. E Jonatan, fill de Sagí, lo
lo arrarita 34 [*] 35 Elifà, fill de Ul,
lo macharita e Achia lo folonita, 37 [*] e
lo folonita, 37 [*] e Naharay, fill de
lo amonita, e Nafrayà, lo baró portador de
lo baró portador de las armes de Johà,
lo gef [*] 41 e Urries lo eteu, e Saabat,
lo eteu, e Saabat, fill de Aquilat; 42 e
lo robonita, cap del trip de Rubèn, sobre
lo mutaneu 44 e Uizies lo stareu, e
lo stareu, e Samazioel, fill de Otan lo
lo arorita, 45 e Jadiel, fill de Simbrí, e
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moabita e Lial e Obet e Jahaziel
germans de Saül, e de Benjamín. 3 E
Eluzai e Geremot e Belay e Zafaries
muntanyas per cuyta. 9 E Ésser era
E Ésser era lo cap primer e Obedià
primer e Obedià lo segon e Eliab
segon e Eliab lo terç 10 e Mesmanà
10 e Mesmanà lo quart e Geremies
quart e Geremies lo quint 11 e Stay
lo quint 11 e Stay lo VI è, Eliel
lo VI è, Eliel lo VII è 12 e Joanan
è 12 e Joanan lo VIII è e Calabab
è e Calabab lo VIIII è 13 e Gemies
è 13 e Gemies lo X è e Macamús
Gad, capdals de host. E de aquests
lo pus poch era senyor de C e
de mil. 15 Tots passaren Jordà en
o si éran venguts per trayrvenguts per trayr-lo e liurarrahó vosaltres siau venguts,
ab concell dels caps dels felisteus
a David en Hebron, per fer tornar
en ajuda de David per fera nós, car no la havem raquesta en
levar aquí l’archa de Déu [*] en
2 E conech David que nostro Senyor
era levat en alt son regne sobre
vingueren e atendaren-se en
per fer pujar l’archa de Déu en
de Yrrael allà on jo he aperellat
Déu, axí com manà Moysès, segons
Saül, sguardà per la finestra e viu
saltant e rient, e menyspresàarcha de Déu e féran-la star dins
secrificis passificables, ell beneý
5 E Assap era lur cap, e Zacaries
cap, e Zacaries lo segon, e Joel
segon, e Joel lo terç, e Samarimot
terç, e Samarimot lo quart, e Joel
«Confessau nostro Senyor e apellau
per totas ses maravellas. 10 E loau
-vos e alegren-se los pobles,
juýs. 15 Remembreu’s tostemps en
e son segrament [*]. 17 E féuell, santedat e magnificència és
als ceus palaus, adorau Déu en
sua fas tota la terra, e †conega†
stors-nos de las gents, per loar
[*] empertostemps.”» E diguéran tot
germans capellans ordonats, devant
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lo Mosbaytat. 12,Tit Capítol XII 1 Aquests
lo cap d’ells era Atchiàtzar e Joàs, fill
lo arapita, 6 e Alcanà e Gezies e Sariel e
lo cap primer e Obedià lo segon e Eliab lo
lo segon e Eliab lo terç 10 e Mesmanà lo
lo terç 10 e Mesmanà lo quart e Geremies
lo quart e Geremies lo quint 11 e Stay lo
lo quint 11 e Stay lo VI è, Eliel lo VII è
lo VI è, Eliel lo VII è 12 e Joanan lo
lo VII è 12 e Joanan lo VIII è e Calabab
lo VIII è e Calabab lo VIIII è 13 e Gemies
lo VIIII è 13 e Gemies lo X è e Macamús lo
lo X è e Macamús lo XI è. 14 Tots aquests
lo XI è. 14 Tots aquests són dels fills de
lo pus poch era senyor de C e lo major de
lo major de mil. 15 Tots passaren Jordà en
lo primer mes e era ple de totas parts, e
lo e liurar-lo a sos enamichs, sens tort
lo a sos enamichs, sens tort que ell no
lo Déu de vostre pare ho veja e us sprou.
lo’n féran tornar dient: –Ab los nostros
lo regna de Saül a ell, segons la peraula
lo regnar. 32 E dels fills de Ysacar,
lo temps de Saül. 4 E dix tota la
lo nom de nostro Senyor [*]. 7 E
lo havia endressat a ésser rey sobre
lo poble d’Irrael. 3 E pres David més
lo pla de Rafaÿm. 10 E David demanà
lo loch que ell havia aperellat. 4 E
lo loch, 13 car Déu en la primaria no·m
lo manament de Déu, en lurs spatles ab
lo rey David saltant e rient, e menyspresà
lo en son cor. 16,Tit Capítol XVI 1 E
lo tabernacle que David li havia atendat,
lo poble [*] 3 e pertí a tot Yrrael, de l’
lo segon, e Joel lo terç, e Samarimot lo
lo terç, e Samarimot lo quart, e Joel lo
lo quart, e Joel lo quint [*] ab sturments
lo quint [*] ab sturments de tabals e d’
lo ceu nom e féu saber a las gents las
lo nom de la sua santedat, e alegrau-vos
lo cor dels obtants en nostro Senyor. 11
lo setgle [*] i ço que ha manat en M
lo star en Jacob en costuma, en Yrrael en
lo ceu loch. 28 Donau glòria a nostro
lo palau de la sua santedat. 30 Sia
lo món qui no·s mou. 31 Alegren-se los
lo nom de la tua santedat e per loar a tu
lo poble «Amén, e laor sia a nostro
lo tabernacle de Déu en l’altar que era
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1Par 16,43
que açò fou fet, anà-ce’n tot lo poble, cascú en sa casa, e David
1Par 17,6
jutges d’Irrael que aministraven lo meu poble, no que·ls digués que·m
1Par 17,9
[*] falcia no diran per enganar- lo axí com en los primers dies, 10 [*] que
1Par 17,10
10 [*] que comaní jutges sobre lo poble d’Irrael. E humiliaré tots los
1Par 17,17
17 E encara açò és stat poch en lo teu sguardament: has parlat sobre la
1Par 17,21
orellas. 21 E qui és aytal com lo teu poble de Yrrael? No ha nenguna gent
1Par 17,21
rembre, sinó al teu poble, e metre lo teu nom en noblesas e en tamor, e gitar
1Par 17,21
e en tamor, e gitar gent devant lo teu poble que has remut de Egipte. 22 E
1Par 17,22
22 E de aquí avant prenguist lo poble de Yrrael per ésser ton poble
1Par 17,23
la paraula que has parlade sobre lo teu servent e sobre lo ceu alberch [*]
1Par 17,23
sobre lo teu servent e sobre lo ceu alberch [*] perdurablament, fes axí
1Par 17,24
has dit. 24 E sia cregut e crescut lo teu nom empertostemps dient: “Nostro
1Par 17,24
ton servent, sia endressada en lo teu sguardament. 25 Car tu, Déu meu,
1Par 18,3 a Amat, quant anave per metre’s en lo flum Jordà e lo flum de Eufrates. 4 E
1Par 18,3
per metre’s en lo flum Jordà e lo flum de Eufrates. 4 E tolch-li David
1Par 19,1
fills d’Amon, e regnà son fill, lo qual havia nom Anum [*]. 2 E dix David:
1Par 19,2
missatgers a Anum per aconortar- lo de la mort de son pare, e vengueren los
1Par 19,2
d’Amon, a Anum per aconortar- lo. 3 E digueren los prínceps d’Amon a
1Par 19,4
missatgers de David, e ragué-los lo cap e la meitat de la barba entrò al
1Par 19,7
7 E soldejaren XXXII M carretas e lo rey de Machà e son poble. E vengueren e
1Par 19,14
acostà’s Joab a Aram a batalla, e lo poble qui era ab Aram fugí per ell. 15
1Par 19,19
féran pau ab David e serviren- lo. E puxs no volguéran ajudar [*] als
1Par 20,1
de assò, 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 a destrovir tota
1Par 20,2
-hy pedres precioses, e fou sobre lo cap de David, e trach moltas despullas
1Par 20,3
de la ciutat. 3 E menà-sse’n lo poble que era en ella, e posà a
1Par 20,5
de Jaÿr, a Lamí, germà de Goliès lo geteu, del qual la sua lansa era axí
1Par 20,7
fou nat en Rafà. 7 [*] e aucís- lo Jonatan, fill de Simechà, germà de
1Par 21,1 Yrrael e temptà David que comptàs lo poble. 2 E dix David a Joab e als
1Par 21,2
Berzabe entrò a Dan, e aportau-me lo nombre, car saber-ho vull. 3 E dix
1Par 21,5
e vench [*], 5 a David, e donà-li lo nombre del poble. E foren tots los
1Par 21,12
tos enamichs a glay o III dies lo glay de nostro Senyor per morteldat de
1Par 21,12
per l’àngel percucient de Déu en lo terma de Yrrael. Ara, donchs, digues
1Par 21,15
e destroý aquell, e quant lo destrovia viu-ho nostro Senyor [*].
1Par 21,16
àngel de Déu stant entre la terra e lo cel, son cultell tret en sa mà, tinent
1Par 21,17
–Jo som aquell qui maní comptar lo poble e jo som aquell qui he peccat e
1Par 21,17
som aquell qui he peccat e he fet lo mal. Mas aquestas ovellas, qui no han
1Par 21,22
22 E dix David a Evau: –Dóne’m lo loch de la era e bastiré altar a nostro
1Par 21,22
bastiré altar a nostro Senyor, per lo planer argent lo’m dóne, per ço que
1Par 21,22 nostro Senyor, per lo planer argent lo’m dóne, per ço que sia stancada la
1Par 21,22 que sia stancada la morteldat sobre lo poble. 23 E dix Evau a David: –Pren1Par 21,23
–Pren-la e fasse’n mon senyor lo rey ço que bo sia a sos ulls, vet que
1Par 21,24
tot t’ho donaré. 24 E dix lo rey [*] a Evau: –Axí no és per mi
1Par 21,26
ab foch qui devallà del cel sobre lo altar de l’holocaust. 27 E dix nostro
1Par 21,29
gebuzeu, secrificà aquí, 29 car lo tabernacle de nostro Senyor, que Moysès
1Par 21,29
Senyor, que Moysès havia fet en lo desert, e [*] lo holocaust era en
1Par 21,29
havia fet en lo desert, e [*] lo holocaust era en aquell temps en Banià.
1Par 21,30
requerir Déu, car era torbat per lo cultell de l’àngel de nostro Senyor
1Par 22,5
les terres, per la qual cose jo lo hy aperellaré. E aperellà David de açò
1Par 22,10
e jo li seré pare, e endressaré lo ceu regne sobre Yrrael per tostemps.”
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terra devant nostro Senyor e devant
e devant lo ceu poble. 19 Ara donau
Senyor Déu vostro, e levau e bestiu
Déu en la casa qui serà bestida en
foren fills de Semeý. 11 Jóad fou
Semeý. 11 Jóad fou lo primer, Sizà
e sos fills foren aperellats en
que fou cap petró, e Maries,
e Maries, lo segon, e Jaazies,
e Jaazies, lo terç, e Jaaman,
Michà, e fou cap petró, e Jazies,
tostemps. 26 E no tolrà als levites
Car segons las paraules de David,
Déu sobre las claustres [*] e sobre
matí e cade vespre a loar e beneyr
dels fills d’Aron, lurs germans, e
fills de Aytamar; lur nombre fou en
escrivà del trip de Leví, devant
18 e la XXIII ª a Azies. 19 Açò és
23 E los fills de Abaron, Jories,
Jories, lo primer nat, e Amarias,
e Amarias, lo segon, e Jasaziel,
e Jasaziel, lo terç, e Jamean,
terç, e Jamean, lo quart, e Uziel,
lo quart, e Uziel, lo quint. 24 E
24 E lo fill de Uziel, Michà, e
e lo fill de Michà, Samir, 25 e
25 e lo germà de Michà, Jazies, e
fills de Merarí, Maalí e Muzí, e
lurs germans, fills de Aron, devant
dels preveras e dels levitans,
lo cap petró en contre son germà,
ab òrguens per loar e beneyr
sembes e ab tabals e ab òrguens en
Azacaries son primer nat, e Jaziel
nat, e Jaziel lo segon, e Sabadies
segon, e Sabadies lo terç, e Geviel
terç, e Geviel lo quart, 3 e Elavi
quart, 3 e Elavi lo quint, e Joanat
lo quint, e Joanat lo sizè, e Anay
Samaÿas son primer nat, e Johozap
nat, e Johozap lo segon, e Joel
lo segon, e Joel lo terç, e Secar
terç, e Secar lo quart, e Natanael
e Natanael lo quint, 5 e Amiel
quint, 5 e Amiel lo sizè, e Ysamar
sizè, e Ysamar lo setè, e Paultay
setè, e Paultay lo vuytè; car Déu
Sambrí lur cap, per ço car no era
era lo primer nat e son pare féu-
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lo ceu poble. 19 Ara donau lo cor a
lo cor a demanar a nostro Senyor Déu
lo santuari de nostro Senyor Déu, per ço
lo nom de Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E
lo primer, Sizà lo segon; Gedús e Barià no
lo segon; Gedús e Barià no hagueren gayre
lo trip de Leví. 15 E los fills de Moysès
lo segon, e Jaazies, lo terç, e Jaaman, lo
lo terç, e Jaaman, lo quart. 20 E los
lo quart. 20 E los fills de Jusiel: Michà,
lo segon. 21 E los fills de Merarí: Maalí
lo tabernacle ne negunes coses per son
lo derrer nombre dels fills de Leví: home
lo mundament de tota la segrestia en la
lo nom de Déu, 31 en tots los holocausts,
lo servey de la casa de Déu. 24,Tit
lo servey. 4 Mas foren trobats dels fills
lo rey e devant los prínceps e devant
lo nombre de lur ofici per venir en la
lo primer nat, e Amarias, lo segon, e
lo segon, e Jasaziel, lo terç, e Jamean,
lo terç, e Jamean, lo quart, e Uziel, lo
lo quart, e Uziel, lo quint. 24 E lo fill
lo quint. 24 E lo fill de Uziel, Michà, e
lo fill de Uziel, Michà, e lo fill de
lo fill de Michà, Samir, 25 e lo germà de
lo germà de Michà, Jazies, e lo fill de
lo fill de Jazies, Zacaries. 26 E los
lo fill de Muzí, Jaassies. 27 E foren
lo rey David e Sadoch e Aximàlech e los
lo cap petró en contre son germà, lo
lo manor. 25,Tit Capítol XXV 1 E depertí
lo nom de Déu. 4 E los fills de Aman foren
lo servey de la casa de Déu dessobre la
lo segon, e Sabadies lo terç, e Geviel lo
lo terç, e Geviel lo quart, 3 e Elavi lo
lo quart, 3 e Elavi lo quint, e Joanat lo
lo quint, e Joanat lo sizè, e Anay lo
lo sizè, e Anay lo setè. 4 E los fills de
lo setè. 4 E los fills de Obetdeedom: fou
lo segon, e Joel lo terç, e Secar lo
lo terç, e Secar lo quart, e Natanael lo
lo quart, e Natanael lo quint, 5 e Amiel
lo quint, 5 e Amiel lo sizè, e Ysamar lo
lo sizè, e Ysamar lo setè, e Paultay lo
lo setè, e Paultay lo vuytè; car Déu lo
lo vuytè; car Déu lo havia beneÿt. 6 E a
lo havia beneÿt. 6 E a Zamaÿas, son fill,
lo primer nat e son pare féu-lo cap, 11
lo cap, 11 e Erlabies lo segon, e Nalabies
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1Par 26,11
pare féu-lo cap, 11 e Erlabies lo segon, e Nalabies lo terç, e Azacharies
1Par 26,11
11 e Erlabies lo segon, e Nalabies lo terç, e Azacharies lo quart; tots los
1Par 26,11
e Nalabies lo terç, e Azacharies lo quart; tots los fills e germans [*]
1Par 26,13
de Déu. 13 E gitaren sorts axí en lo poch com en lo gran per casas de lurs
1Par 26,13 gitaren sorts axí en lo poch com en lo gran per casas de lurs pares a scrivir
1Par 26,26 del santuari que santificaven David lo rey e los caps petrons dels prínceps,
1Par 26,32
II M DCC caps petrons, e féu-los lo rey David batlles sobre lo trip de
1Par 26,32
-los lo rey David batlles sobre lo trip de Rubèn e sobre lo trip de Gat e
1Par 26,32
sobre lo trip de Rubèn e sobre lo trip de Gat e la mitat del trip de
1Par 27,1
del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 E lo nombre dels fills d’Irrael per lurs
1Par 27,1
milanars, e dels [*] qui servían lo rey en diversos oficis, los quals
1Par 27,5
e éran XXIIII M hòmens. 5 E lo príncep de la host del terç mes era
1Par 27,5
mes era Benaÿas, fill de Joadà, lo [*] prevera, e en sa companya éran
1Par 27,8
E del quint mes era príncep Sebitit lo geferà, e en sa companya havia XXIIII M
1Par 27,9
fou príncep Hirà, fill de Siquís, lo recorrà, e en sa companya éran XXIIII M
1Par 27,10
del setèn mes fou príncep Eles, lo palonite, dels fills de Efraÿm, e en sa
1Par 27,16
trips de Yrrael éran aquests: sobre lo trip de Rubèn era guiador e cònsol [*]
1Par 27,23 Yrrael. 23 E David no féu comptar lo trip de Leví de hom de XX anys en
1Par 27,24
cel.» 24 E Joab, fill de Seruià, lo comensà a comptar e no splegà, car
1Par 27,24
la ira de Déu en Yrrael e no pujà lo nombre de las paraules dels dies com
1Par 27,24 paraules dels dies com féu comptar lo rey David. 25 E sobre los tresors del
1Par 27,27
los cellers del vi [*] era Sapdí lo fenita. 28 E sobre las oliveras e los
1Par 27,29 bous [*] de la Planària era Cizeray lo seremita; e sobre los bous de las valls
1Par 27,30
30 E sobre los camells era Umil lo ysmaleÿta. E sobre las someras era
1Par 27,30
E sobre las someras era Secadies lo meronoteu. 31 E sobre las ovellas era
1Par 27,31
31 E sobre las ovellas era Saass lo getum. Tots aquests éran prínceps sobre
1Par 27,31
Tots aquests éran prínceps sobre lo nombre dels fets del rey David. 32 E
1Par 28,1
nats de las companyes que servien lo rey e los prínceps dels milanars e dels
1Par 28,7
jo li saré pare. 7 E jo endressaré lo ceu regne empertotstemps, si s’sfortsa
1Par 28,9
tostemps. 9 E tu, Salamó, regonex lo Déu de ton pare e servex-lo de tot
1Par 28,9
lo Déu de ton pare e servex- lo de tot ton cor e de tota ta ànima
1Par 28,15
argent a pes de cascun ofici, 15 e lo pes del canelobre [*] e de sas
1Par 28,21
preveras e dels levitans, a tot lo ofici de la casa de Déu. E [*] en tota
1Par 28,21
e encara has los prínceps, e tot lo poble per fer tot lo teu comandament.
1Par 28,21
e tot lo poble per fer tot lo teu comandament. 29,Tit Capítol XXVIIII
1Par 29,1
Capítol XXVIIII º 1 Ladonchs dix lo rey David a tota la univercitat qui era
1Par 29,1 obra és molt gran, car no és de hom lo palau, car de nostro Senyor Déu és. 2 E
1Par 29,2
nostro Senyor Déu és. 2 E jo ab tot lo meu poder he aperellat a la casa de Déu
1Par 29,8 nostro Senyor Déu per mà de Acuel lo gesimon. 9 E alegrà’s lo poble, per ço
1Par 29,9
de Acuel lo gesimon. 9 E alegrà’s lo poble, per ço que havían vodat, car ab
1Par 29,9
per ço que havían vodat, car ab lo cor complit donaren a nostro Senyor, e
1Par 29,9
donaren a nostro Senyor, e nagex lo rey David se alegrà de gran goig. 10 E
1Par 29,11
e la honor. Car tot ço qui és en lo cel e en la terra, Senyor Déu, teu és,
1Par 29,11
terra, Senyor Déu, teu és, e teu és lo teu regne, e tu ést aquell qui axalces
1Par 29,12
12 E la riquesa e la honor és en lo teu sguardement, e tu, Senyor, regnes e
1Par 29,13
nostro, nos confessam a tu e loam lo nom de la tua laor. 14 E com què som jo
1Par 29,16
lur cor de bestir aquesta casa en lo nom de la tua santadat, de ta mà, e teu
1Par 29,17
17 E jo sé, mon Déu, que tu tries lo coratge dels dreturés e dels teus
1Par 29,19
de fer-ho tot e de bastir lo palau que he endressat. 20 E adonchs
1Par 29,20 congregació: –Beneÿt sia totstemps lo nom de Déu. E [*] tota la univercitat
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1Par 29,22
Salamó, fill de David. E untaren1Par 29,23 per capellà. 23 E segué Salamó en
1Par 29,24
tots los fills del rey David [*] a
1Par, Expl
la terra de Yrrael. Expl Ací acaba
1Par 1,29
29 Aquestas són les generacions:
1Par 29,13
Déu nostro, nos confessam a tu e
1Par 16,7
David als capellans a cantar per
1Par 16,35
nos e stors-nos de las gents, per
1Par 16,35
lo nom de la tua santedat e per
1Par 16,41
éran asenyalats per lur nom, e per
1Par 23,30
de star cade matí e cade vespre a
1Par 25,3
que profetitzave ab òrguens per
1Par 16,25
car gran és nostro Senyor, e molt
1Par 4,2
Jóat, e Jóat engendrà Umar e
1Par 16,10
vos per totas ses maravellas. 10 E
1Par Prol,67
qui és scrit. [*] En aquell
1Par 1,47
47 E morí Edat, e regnà en son
1Par 1,48
48 E morí Samblà, e regnà en son
1Par 1,49 morí Saül de Roebet, e regnà en son
1Par 1,50
E morí Bahal-Anan, e regnà en son
1Par 4,41
al die de vuy, e habitaren aquí en
1Par 13,11 havia mort Assahà, e apellà aquell
1Par 14,11 aygüe. E per ço mès nom en aquell
1Par 15,1
Déu en la sua ciutat, e bestí
1Par 15,3
per fer pujar l’archa de Déu en lo
1Par 15,12
Yrrael allà on jo he aperellat lo
1Par 16,27
santedat e magnificència és lo ceu
1Par 18,6
salvà nostro Senyor a David en tot
1Par 18,13
nostro Senyor Déu a David en tot
1Par 21,22 22 E dix David a Evau: –Dóne’m lo
1Par 29,23
de nostro Senyor per ésser rey en
1Par 29,28
honor. E regnà Salamó son fill en
1Par Prol,17
Sàpies que Alexandria e Agipte
1Par Prol,19 e Contestinoble entrò en Entiotxa
Par Prol,Inc
Comensen
Par Prol,5
las històries qui són jaquides en
Par Prol,12
aquellas coses que en la Lig e en
1Par Prol,5
jo tresladàs segons lo sermó letí
1Par Prol,15
cose sobre vella per scarnir
1Par Prol,18 Agipte loen Hacissiya actor lur [*]
1Par Prol,20 en Entiotxa loen e tenen per bons
1Par Prol,23
[*] palestins, qui són felisteus,
1Par Prol,24 splanaren Pamfili e Euzebe, e foren
1Par Prol,27
Oríginers no ten solament [*]
1Par Prol,30 saber, que la una no hy concentí e
1Par Prol,43
sgleyas, la qual cose no sabéran
1Par Prol,48
com lo meu treball provat per
1Par Prol,57
de aquestas ésser trobades en
1Par Prol,58
en los libres dels jueus. Sertes
1Par Prol,58
dels jueus. Sertes los apòstols e

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

lo a nostro Senyor per ésser rey e Sadoch
lo citi de nostro Senyor per ésser rey en
lo rey Salamó. 25 E Déu levà en alt Salamó
lo Primer libre del Paralipàmenon.
Lo primer nat de Abraam fou Ysmael; lo
loam lo nom de la tua laor. 14 E com què
loar nostro Senyor per mà de Assap e de
loar lo nom de la tua santedat e per loar
loar a tu en la tua laor. 36 Beneyiu
loar nostro Senyor, car per tostemps és la
loar e beneyr lo nom de Déu, 31 en tots
loar e beneyr lo nom de Déu. 4 E los fills
loat, e molt terrible sobre tots los déus
Lóat; e açò són las generacions dels
loau lo nom de la sua santedat, e alegrau
loch on diu que los LXX enterpetredors no
loch Samblà de Masareta. 48 E morí Samblà,
loch Saül de Roebetalnaar (qui vol dir «de
loch Bahal-Anan [*]. 50 E morí Bahal-Anan,
loch Edar; e lo nom de la sua ciutat era
loch d’ells, car pastura havia aquí a las
loch «Fares Assahà» entrò en aquest die
loch Balfarazim. 12 E los felisteus
loch a l’archa de Déu, e atendà aquí
loch que ell havia aperellat. 4 E ajustà
loch, 13 car Déu en la primaria no·m donà
loch. 28 Donau glòria a nostro Senyor,
loch on anave. 7 E pres las vergas d’or
loch on anà. 14 E regnà sobre tot Yrrael,
loch de la era e bastiré altar a nostro
loch de David, son pare, ab molta
loch d’ell. 29 E las peraules del rey
loen Hacissiya actor lur [*] los LXX
loen e tenen per bons los treslats de
los pròlechs de sent Gerònim sobre lo
los libres dels Reys, són ací recomptades.
los libres dels Reys no són planament
los libres habràhichs, car ço que una
los jueus. Sàpies que Alexandria e Agipte
los LXX enterpetredors, e Contestinoble
los treslats de Lucià màrtir, e las
los quals libres splanaren Pamfili e
los dits libres per Oríginers doctor, lo
los axemplas de IIII treslacions
los altres aytentost concintents en si
los LXX enterpetredors, e adonchs, per què
los jueus e·ncara de assò qui és per l’
los libres dels jueus. Sertes los apòstols
los apòstols e los avengelistes havían
los avengelistes havían coneguts los LXX
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1Par Prol,59 e los avengelistes havían coneguts
1Par Prol,67
[*] En aquell loch on diu que
1Par Prol,70 als jueus, on nostro Senyor parlà e
1Par Prol,74
en poblich maldient, legint per
1Par Prol,75 legint per los cantons, e axí matex
1Par Prol,87
ço és fet que las històrias [*] e
1Par Prol,Expl entanents). Prol,Expl Ací acaben
1Par 1,6 e Genam e Tubal e Mose e Tiram. 6 E
1Par 1,7
foren Seman, Edifat e Soarmà. 7 E
1Par 1,7
de Genan foren Elizà e Traciza e
1Par 1,7
Elizà e Traciza 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 Ehús e
1Par 1,9
e los egipcians e Pur e Canaan. 9 E
1Par 1,9 Belerià e Abdè e Romà e Septachà. E
1Par 1,11
de Egipte. 11 E d’ell isqueren
1Par 1,11
11 E d’ell isqueren los luetrans e
1Par 1,12
e los nemitans [*] 12 [*] e
1Par 1,12
casaluytans, e de aquests axiren
1Par 1,12
e de aquests axiren los felisteus e
1Par 1,13
Sidon, [*] fou son primer nat, e
1Par 1,15 e gebuzeus e amoreus e gezeus, 15 e
1Par 1,15
amoreus e gezeus, 15 e los aveus e
1Par 1,15
15 e los aveus e los aquiraneus e
1Par 1,16
e los aquiraneus e los siveus 16 e
1Par 1,17
los arnadeus e samaritans [*]. 17 E
1Par 1,24
aquests foren fills de Gechan. 24 E
1Par 1,28 27 e Tare engendrà [*] Abraam. 28 E
1Par 1,32 Aquests foren fills de Ysmael. 32 E
1Par 1,34
34 E Abraam engendrà Ysach. E
1Par 1,36
e Gebús e Johavilan e Corè. 36 E
1Par 1,37 e Quenean e Temnià e Amalech. 37 E
1Par 1,38 Nàhat e Jamre e Sammà e Miran. 38 E
1Par 1,39
e Am e Dian e Àsser e Dizan. 39 E
1Par 1,40 e Lotan, que hach nom Ramnà. 40 E
1Par 1,40
e Nanat e Ebel e Safí e Onan. E
1Par 1,41
de Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E
1Par 1,42
e Esbran e Aytaran e Caran. 42 E
1Par 1,42
foren Balam e Senavan e Jactan. E
1Par 1,43
foren Hus e Aram. 43 Aquests són
1Par 2,3
Naptalim, Gad e Asser. 3 E
1Par 2,4
li infantà Fares e Zàram. E foren
1Par 2,5
E foren los fills de Judà cinc. 5 E
1Par 2,6
de Fares foren Srom e Mul. 6 E
1Par 2,9
8 E lo fill de Etan fou Azarià. 9 E
1Par 2,16
germanes foren Sarugà e Abigal. E
1Par 2,25
li Assú, pare de Tecoha. 25 E foren
1Par 2,28
Maas, e Jaquim e Quer. 28 E foren
1Par 2,30
e infantà-li Aban e Molid. 30 E
1Par 2,31
E morí Sàled sens infans. 31 E
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los LXX enterpetradors [*]? Nostro Senyor
los LXX enterpetredors no han e [*] la
los dexebles ne prengueren aximpli. Jo
los cantons, e axí matex los acuzadors
los acuzadors [*], com en las altres coses
los boscatges dels noms, qui són confuzos
los pròlechs de sent Gerònim. Inc Comença
los fills de Gómer foren Seman, Edifat e
los fills de Genan foren Elizà e Traciza e
los quireus e los radauras. 8 E los fills
los radauras. 8 E los fills de Cam foren
los fills de Cam foren Ehús e los
los egipcians e Pur e Canaan. 9 E los de
los de Cuns foren Sabaà e Belerià e Abdè e
los fills de Romà foren Sàbaa e Dedan. 10
los luetrans e los nemitans [*] 12 [*] e
los nemitans [*] 12 [*] e los casaluytans,
los casaluytans, e de aquests axiren los
los felisteus e los captoreus. 13 E
los captoreus. 13 E Canaan, Sidon, [*] fou
los eteus 14 e gebuzeus e amoreus e
los aveus e los aquiraneus e los siveus 16
los aquiraneus e los siveus 16 e los
los siveus 16 e los arnadeus e samaritans
los arnadeus e samaritans [*]. 17 E los
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, concopina
los fills de Ysach foren Ysaú [*]. 35 [*]
los fills de Elifans foren Teniman e Homar
los fills de Reuel foren Nàhat e Jamre e
los fills de Saÿr foren Loscan e Sebal e
los fills de Loscan, Heyl e Geheman e
los fills de Saban foren Aylam e Nanat e
los fills de Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E
los fills de Am e Dian foren Dison [*] e
los fills de Ésan foren Balam e Senavan e
los fills de Dison foren Hus e Aram. 43
los reys que regnaren en la terra de Edom
los fills de Judà foren Her e Onan e Salè.
los fills de Judà cinc. 5 E los fills de
los fills de Fares foren Srom e Mul. 6 E
los fills de Zàram foren [*]. 7 [*] Achor,
los fills de Srom que li infantà
los fills de Sarugà foren Abigay e Joab e
los fills de Gerexinel [*], lo primer nat
los fills de Onam Samay [*]; foren Nadab e
los fills de Nadab foren Sàled, Epahim. E
los fills d’Epahim foren Jasey, e lo fill
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1Par 2,32
e lo fill de Safan, Aquilach. 32 E los fills de Jadà, germà de Semehi, foren
1Par 2,33
E morí Gèter sens infans. 33 E los fills de Johe foren Pàlet e Samzà.
1Par 2,42
Messà son primer nat, e Abipcí e los de Merezà, pare de Hebron. 43 [*]
1Par 2,47
E Aram engendrà Gecdan. 47 E los fills de Gecdan foren Regen e Jochan e
1Par 2,54
e aquell fou ysraelita. 54 E los fills de Samet foren Laem e lo Nafà e
1Par 2,55
55 E del linatge dels scrivans, los habitadors de Jabés e de Tiraniu [*] e
1Par 2,55
[*] e de Sumatiu. Aquests són los cavitans que vengueren de Manquist,
1Par 3,1
3,Tit Capítol terç 1 Aquests són los fills de David que nasqueren en
1Par 3,15
14 [*] e Jozies fou son fill. 15 E los de Jozies: son primer nat hach nom
1Par 3,17
lo quart Celum. 16 [*] 17 E los fills de Joatxim foren Assà e Salriem
1Par 3,19 Jacomies e Assomà e Nebabies. 19 E los fills de Padies, Carrabael e Semehí; e
1Par 3,19
de Padies, Carrabael e Semehí; e los fills de Carrubael foren Massulam e
1Par 3,21 Azaries e Riassà e Bàuxer [*]. 21 E los fills de Anemies foren Peleties, e
1Par 3,22
lo fill de Sachanias fou Samÿas, e los fills de Samÿas foren Atús e Gagal e
1Par 3,23
Naries e Saphar, qui foren V. 23 E los fills de Naries foren Joanay,
1Par 3,24
e Atzaricam, qui foren III. 24 E los fills de Joanay foren Atdaÿas e
1Par 4,1
foren VII. 4,Tit Capítol quart 1 E los fills de Judà foren Fares e Sram e
1Par 4,3
dels saritans. 3 E aquests són los fills de Etam: Gezrael e Ysupnà e
1Par 4,6
Éfer e Timuy e Asfí. Aquests foren los fills de Nahatà. 7 E los fills de Elà
1Par 4,7
foren los fills de Nahatà. 7 E los fills de Elà foren Sàlet e Súar e
1Par 4,8 8 E Cos engendrà Anup e Assobebà e los linatges de Ariel, fill de Arum. 9 Fou
1Par 4,12
qui fou pare de Maàs. 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 Ataniel, Arab,
1Par 4,15
Geyazim, car †Leoedis† éran. 15 E los fills de Calech, fill de Gerosonà, e
1Par 4,16
[*] foren pares de Canahan. 16 E los fills de Gelae foren Apas, Sipà e
1Par 4,17
Apas, Sipà e Tirià e Azarael. 17 E los fills de Eforà foren Gèrech e Màrob e
1Par 4,20
fou Stemeó, lo mearcharica. 20 E los de Siminer, Amnon, Ermà e Benanan e
1Par 4,20 Amnon, Ermà e Benanan e Tilon. E los fills de [*] Iscot e Benzalalide. 21 E
1Par 4,21
de [*] Iscot e Benzalalide. 21 E los fills de Colà, fill de Judà: Ber, pare
1Par 4,21
Lechà, e Leedà, pare de Masseà, e los linatges de Bet Abudabús, de la casa
1Par 4,22
de la casa de Ber. 22 E Joatchín e los hòmens de Concelà e Joàs, Serap, qui
1Par 4,23
qui senyorejaven a Moab [*]. 23 E los habitadors de Natahim e de Gaderà
1Par 4,24
aquí ab lo rey quan regnà. 24 E los fills de Simeon foren Nomu e Jamim 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 E habitaren en
1Par 4,32
ciutats en què regnà David. 32 E los pobles foren Betan e Aÿm e Eurinom e
1Par 4,41
Judà, e feriren lurs tabernacles, e los porxos qui foren trobats [*] entrò al
1Par 5,3
fou anomenada a Josep. 3Donchs, los fills de Rubèn, primer nat de Yrrael,
1Par 5,4 Enach e Falum e Cerom e Carmí. 4 E los fills de Joel foren Semayà e Gog e
1Par 5,9
de Eufrates, car lo lur bestiar los cresqué en la terra de Galaad. 10 En
1Par 5,10
lo temps de Saül feren batallas ab los agaritans e cayguéran en lurs mans los
1Par 5,10
agaritans e cayguéran en lurs mans los agaritans e ells habitaven en lurs
1Par 5,11
de sol ixent de Galaad. 11 E los fills de Gad contre ells en la terra
1Par 5,14
e Siza e Àber. 14 Aquests són los fills de Abial e fills de Hurí, de
1Par 5,16
e en Besan e en ses vilas e·n tots los deports de Cedron dessobre lurs
1Par 5,18
rey d’Irrael, 18 ço és a saber, los fills de Rubèn e de Gad e mig trip de
1Par 5,19
a host. 19 E féran batalla ab los agaritans [*]. 20 [*] e tots cells qui
1Par 5,24 Hermon, e moltiplicaren molt. 24 E los caps de las casas e de lurs parentats
1Par 5,25
lurs pares. 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 Déu havia destrovits devant
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1Par 5,26
1Par 6,2
1Par 6,3
1Par 6,3
1Par 6,16
1Par 6,17
1Par 6,18
1Par 6,19
1Par 6,25
1Par 6,28
1Par 6,29
1Par 6,44
1Par 6,50
1Par 6,54
1Par 6,54
1Par 6,54
1Par 6,60
1Par 6,63
1Par 6,67
1Par 6,70
1Par 6,71
1Par 6,77
1Par 7,1
1Par 7,2
1Par 7,3
1Par 7,3
1Par 7,5
1Par 7,5
1Par 7,6
1Par 7,7
1Par 7,8
1Par 7,10
1Par 7,10
1Par 7,13
1Par 7,14
1Par 7,16
1Par 7,17
1Par 7,19
1Par 7,20
1Par 7,21
1Par 7,29
1Par 7,30
1Par 7,31
1Par 7,33
1Par 7,34
1Par 7,35
1Par 7,36
1Par 7,38
1Par 7,39
1Par 8,6

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

mig trip de Manassès, e manarenforen Gerson, Gat e Metarí. 2 E
Abram e Ysay e Ebron e Biziel. 3 E
e Moysès e Maria, lur germana. E
mà de Nabugadonesor. 16 E axí foren
Cahat e Merarí. 17 Aquests són
de Gerzon: Lilumí e Semeý. 18 E
Abram e Ysay e Ebron e Biziel. 19 E
aquell, e Idul fill de aquell. 25 E
foren fills un de l’altre. 28 E
nat ceu fou Jasén, e Eluà. 29 E
fill de Gerson, fill de Leví. 44 E
missatge de Déu. 50 Aquests són
direm fou asetiament per albergar
per albergar los fills de Aron en
lurs térmens, fou Acaat e caygué[*]. 60 E del trip de Benjamín
62 [*] hagueren XII ciutats. 63 E
del trip de Efraÿm 67 e donarenDel mig trip de Manassès haguéran
e Alam e lurs deports [*]. 71 E
e Cariacharim e lurs axides. 77 E
81 [*]. 7,Tit Capítol VII 1 E
e Jasip e Simeron, e són IIII. 2 E
de David, e éran XXII M DC. 3 E
fills de Huzí foren Gezaraÿas, e
moltas mullers e molts infants. 5 E
guerra, e éran LXXXVII M entre tots
M entre tots los perentats. 6 E
e Bèquer e Gediel, e foren III. 7 E
per compte XXII M e XXIIII. 8 E
lur pare [*] foren XXII M CC. 10 E
los fills de Jadiel foren Balaam e
e éran fills de Deyar. 13 E
Salum, qui fou fill de Balaat. 14 E
e lo nom de son germà Sares, e
fill de Hulam, Badan. E aquests són
e Abiàzer e Amaalà. 19 E foren
e Cenízem e Alaquí e Binan. 20 E
aquell, e Àsser e Alet. E meterenviletas, [*] e en aquests habitaren
de Josep, fill de Yrrael. 30 E
e Sàrraa era lur germana. 31 E
e Atan e Suà, lur germana. 33 E
aquests foren de Lafalet. 34 E
Axir e Reguhà [*] e Aram. 35 E
Safaà e Vinè e Severs e Nival. 36 E
Zaman e Sazà e Jatran e Verà. 38 E
foren Jafuà e Pispà e Erà. 39 E
Gerà e Fuzen e Encan. 6 Aquests són
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los en Elà e en Tabor e en Arà e en Arat
los fills de Gad foren Abram e Ysay e
los fills de Abram foren Aron e Moysès e
los fills de Aron foren Nadap e Aliüd e
los fills de [*]: †Raozadoch†, Cahat e
los noms dels fills de Gerzon: Lilumí e
los fills de Gat, segons dit és, foren
los fills de Merarí foren Maalia e Musí, e
los fills de Etanà foren Manyssà e Aymet,
los fills de Samà: lo primer nat ceu fou
los fills de Mearí foren Mealí e Libín,
los fills de Merarí, lurs germans,
los fills de Aron: Aletzar e son fill
los fills de Aron en los lurs térmens, fou
los lurs térmens, fou Acaat e caygué-los
los en sort 55 Hebron, qui és en la
los donaren atrecí Gabaà e Alàmenth [*] e
los fills de Merarí, per lur linatge
los ciutats de reculliment: Siquèn, en lo
los de Cahat qui són romasos, Aner e Alam
los fills de Gerson haguéran de l’altre
los fills de Merarí haguéran del trip de
los fills de Ysachar foren Tolà e Jonà e
los fills de Tolà foren Buzí e Refey e
los fills de Huzí foren Gezaraÿas, e los
los de Gezaraÿas foren Michael e Obedià e
los germans de tot lo linatge de Ysachar
los perentats. 6 E los fills de Benjamín
los fills de Benjamín foren Bela e Bèquer
los fills de Bela foren Sbon e Hurí e Huyt
los fills de Bèquer foren Semirà e Joàs e
los fills de Jadiel foren Balaam e los
los fills de Balaam Fegeús e Benjamín e
los fills de Naptalim foren Gaziel e Guÿm
los fills de Manacè foren Azariel, qui li
los fills de aquell éran Hulam e Rèquen.
los fills de Galaad, fill de Mahir, fill
los fills de Zamidà Acaam e Cenízem e
los fills de Efraÿm foren Sutalla e Bàret,
los hòmens de Gat, nats de la terra, car
los fills de Josep, fill de Yrrael. 30 E
los fills de Asser foren Jannà e Ysuà e
los fills de Barià foren Èber e Marcahel,
los fills de Lafalet foren Fessat e
los fills de Sómer foren Axir e Reguhà [*]
los fills de Elen, son germà, foren Safaà
los fills de Safaà foren Sua [*] e Berí e
los fills de Gore foren Jafuà e Pispà e
los fills de Ulà foren Arahà e Animiel e
los fills de Ehud qui foren caps de las
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1Par 8,12
engendrà Abicub e Alafàel. 12 E los fills d’ell foren Fàal e Àber e Misam
1Par 8,13
de Agulon. Aquests féran fugir los habitadors de Gad. 14 E Quió e Sar e
1Par 8,35
e Maribal engendrà Michà. 35 E los fills de Michà foren Meriabal e
1Par 8,40
e Elifàlet lo terç. 40 E foren los fills de Ulam hòmens forts de batalla
1Par 9,2
per lur colpa. 2 Ells habitaren los habitadors primers e éran en lur
1Par 9,2
sacerdotse lurs levitans [*] tots los cativaren. 3 En Jerusalem habitaren
1Par 9,3
cativaren. 3 En Jerusalem habitaren los fills de Judà e los fills de Benjamín
1Par 9,3
habitaren los fills de Judà e los fills de Benjamín e los fills de
1Par 9,3
de Judà e los fills de Benjamín e los fills de Efraÿm e de Manassès, e
1Par 9,3
Efraÿm e de Manassès, e cativaren- los tots. 4 E Hoý, fill de Amiüd, fill de
1Par 9,17
stava al corral de Notafetens. 17 E los porters éran Salum e Top e Talmon e
1Par 9,18
rey devés orient. E aquests éran los porters de las posades dels fills de
1Par 9,19
germans de la casa de son pare. E los coraytans éran sobre lo servey de obra
1Par 9,19
sobre lo servey de obra guardant †los presents† [*]. 20 E Fineès, fill de
1Par 9,22
e David e Samuel lo profeta los stablían en lur leyaltat, 23 e [*]
1Par 9,25
25 E lurs germans éran en los corrals per venir a cap de VII dies de
1Par 9,26
ordonats sobre las cambras e sobre los tresors de la casa de Déu, 27 e axien
1Par 9,30
e las spícies e piments. 30 E sobre los [*] letovaris. [*] 31 E Matitatias,
1Par 9,32
éran ordonats per aperellar los pans tots dissaptes. 33 Aquests éran
1Par 9,33
dissaptes. 33 Aquests éran tots los cantors majors dels levitans, qui éran
1Par 9,34
al servey. 34 (Ço és a saber, los caps majorals dels levitans segons
1Par 10,1
de Azael. 10,Tit Capítol X 1 E los felisteus guerrajaven ab Yrrael, e
1Par 10,1
guerrajaven ab Yrrael, e fugiren los homes de Yrrael per los felisteus e
1Par 10,1
e fugiren los homes de Yrrael per los felisteus e caygueren morts en lo munt
1Par 10,2
lo munt de Gelboe. 2 E encalsaren los felisteus Saül e sos fills. Adonchs
1Par 10,2
felisteus Saül e sos fills. Adonchs los falisteus feriren Jonatàs e Melchisua
1Par 10,4
-la per lo meu cos, que si vénan los no circunciozos scarnir-m’han. E l’
1Par 10,7
foren morts. 7 E, com vaeren tots los hòmens de Ysrael que éran en lo pla
1Par 10,7
las ciutats [*]. E vingueren los felisteus e habitaren en ellas. 8 E,
1Par 10,8
la batalla fou finida, vengueren los felisteus e despullaren los morts, [*]
1Par 10,8
los felisteus e despullaren los morts, [*] qui foren cayguts en lo
1Par 10,11
en la casa de Dagon. 11 E oyiren los hòmens de Jabés-Galaad tot ço que
1Par 10,11 Jabés-Galaad tot ço que havían fet los felisteus a Saül, 12 levaren-se tots
1Par 10,12
a Saül, 12 levaren-se tots los [*] de la host e anaren allà, e
1Par 10,12
e portaren-se’n lo cos de Saül e los cossos de sos fills [*] en Jabés, [*]
1Par 11,3
seràs senyor.” 3 E vinguéran tots los vells d’Irrael en Hebron al rey. E
1Par 11,4
ço és, Gebús, car aquí habitaven los gebuzeus. 5 E diguéran los habitadors
1Par 11,5
los gebuzeus. 5 E diguéran los habitadors [*] a David: –No vingues
1Par 11,10
Déu [*] era ab ell. 10 Aquests són los caps vessalls qui éran ab David, qui
1Par 11,13
era ab David a part de munt, com los felisteus se ajustaren aquí a batalla
1Par 11,13
ple d’ordi, e lo poble fugí per los felisteus; 14 [*] e salvà nostro
1Par 11,19
E no la volch beura. Açò féran los III vessalls. 20 Abisay, germà de
1Par 11,22
e de grans fets, de Cabseel, ferí los II primers prínceps de Moab, e devallà
1Par 11,26
-lo David sobre son oÿdor. 26 E los hòmens vessalls d’armes éran: Azael,
1Par 11,33 bacurem e Aliabà de Solabanta. 33 E los fills de Gem lo solamita. E Jonatan,
1Par 11,42
cap del trip de Rubèn, sobre ell los XXX, 43 e Aman, fill de Mahacà, e
1Par 12,4
que era dels XXX vessalls, e sobre los XXX era Geramies e Jaezel e Joanan e
1Par 12,15
ple de totas parts, e féran fugir los amicharans a levant e a ponent. 16 E
1Par 12,17
entrò al Mefar, a David. 17 E axí- los David a carrera e dix-los si éran
1Par 12,17
E axí-los David a carrera e dix- los si éran venguts per pau ni per ajudar
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1Par 12,18
Senyor te ajuda, ton Déu. E rabé1Par 12,18
ton Déu. E rabé-los David e mès1Par 12,19 se aplegaren a David com venia ab
1Par 12,19
contre Saül a batalla, e no
1Par 12,19
lo’n féran tornar dient: –Ab
1Par 12,23 com host de Déu. 23 E aquests són
1Par 12,39 menjant e bevent, car lurs germans
1Par 13,1
XIII 1 E aconcellà’s David ab
1Par 13,1
milanars e dels centanars e ab tots
1Par 13,2
de Yrrael, e ab ells sían tots
1Par 13,2
ells sían tots los sacerdots e tots
1Par 13,4
–Fam-ho axí com tu dius. Car molt
1Par 14,4
e engendrà fillas e fills, 4
1Par 14,8
e Elfàlet. 8 E, com haguéran oyit
1Par 14,9
sabé, axí a ells a l’encontre. 9 E
1Par 14,10
Senyor, dient: –Si jo puig contre
1Par 14,10
puig contre los felisteus, liurar1Par 14,11
e anà-hy David [*]. E dix1Par 14,11
-los: –Sportellat ha nostro Senyor
1Par 14,12 nom en aquell loch Balfarazim. 12 E
1Par 14,12
lurs déus e David manà que hom
1Par 14,13 manà que hom los cremàs. 13 Encara
1Par 14,14
li dix: –Puja derrera ells e fes1Par 14,15
oyràs la veu de la tempesta que jo
1Par 15,2
s’acostàs en l’archa de Déu, sinó
1Par 15,4
havia aperellat. 4 E ajustà David
1Par 15,4
E ajustà David los fills de Aron e
1Par 15,7
e sos germans éran CC XXV. 7 E
1Par 15,11
Sadoch e Abiatar, sacerdots, e
1Par 15,12
e Elí e Aminadab. 12 E dix1Par 15,12
12 E dix-los: –Vosaltres sou
1Par 15,14
no·l requerim segons dret. 14 E
1Par 15,14
14 E los sacerdots santificaren
1Par 15,15
Déu d’Irrael, 15 e aportaren
1Par 15,17
per donar alegria. 17 E feren star
1Par 15,19
Tots aquests éran porters. 19 E
1Par 15,22
levitans, [*] trompave e manave
1Par 15,25
porters de la archa. 25 E David e
1Par 15,25
E David e los pròmens d’Irrael e
1Par 15,27
ab un mantell de porpre, e tots
1Par 15,27
levins, qui aportaven l’archa, e
1Par 16,2
David hach splagat de secrificar
1Par 16,2
de secrificar los holocausts e
1Par 16,10
e alegrau-vos e alegren-se
1Par 16,12 12 remembrau las suas maravellas e
1Par 16,14
e nostro Déu, per tota la terra són
1Par 16,21 que negun hom vos nogués e corregí
1Par 16,22
e corregí los reys: 22 “No toqueu
1Par 16,22 22 “No toqueu los meus untats ne ab
1Par 16,24
a las gents la sua glòria e a tots
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los David e mès-los al cap de faeltat.
los al cap de faeltat. 19 E aquells del
los felisteus contre Saül a batalla, e no
los ajudà, car ab concell dels caps dels
los nostros caps vendrà en gràcia de son
los nombres dels caps dels hòmens guarnits
los ho havían aperellat. 40 E encara
los prínceps dels milanars e dels
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 cose. 5 E ajustà David
los quals havían nom axí: Simà e Zabal e
los felisteus que David era untat rey
los felisteus vingueren e atendaren-se
los felisteus, liurar-los-has en las
los-has en las mias mans? E dix-li
los: –Sportellat ha nostro Senyor los meus
los meus enamichs en la mia mà axí com a
los felisteus lexaren aquí lurs déus e
los cremàs. 13 Encara los felisteus se
los felisteus se ajustaren altre vegada en
los la volta dessús, e vendràs contre
los trematré al camp [*], adonchs axiràs a
los levitans, car a ells alegí nostro
los fills de Aron e los levitans. 5 Dels
los levitans. 5 Dels fills de Cahat, e
los fills de Gerzon era lur príncep Joel,
los levitans Uriel e Asayà e Joel e
los: –Vosaltres sou los caps petrons dels
los caps petrons dels levitans, santificau
los sacerdots santificaren los levitans,
los levitans, per ço que pujassen l’archa
los levitans l’archa de Déu, axí com manà
los levitans Emà, fill de Joel [*] 18 e
los cantors éran Aman e Assap e Atam ab
los altres, car discret era. 23 E
los pròmens d’Irrael e los prínceps dels
los prínceps dels milanars anaven
los levins, qui aportaven l’archa, e los
los cantors atressí [*], sinó David, qui
los holocausts e los secrificis
los secrificis passificables, ell beneý lo
los pobles, lo cor dels obtants en nostro
los juýs de la sua bocha. 13 Sament de
los ceus juýs. 15 Remembreu’s tostemps en
los reys: 22 “No toqueu los meus untats ne
los meus untats ne ab los meus profetas no
los meus profetas no vullau maliciajar.”»
los pobles las suas maravellas, 25 car
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1Par 16,25
loat, e molt terrible sobre tots los déus 26 de las gents, car són ýdoles,
1Par 16,26 són ýdoles, e nostro Senyor ha fets los cels. 27 Glòria e bellesa és devant
1Par 16,31
món qui no·s mou. 31 Alegren-se los cels e sbalaesca’s la terra e diguen
1Par 16,32
mar e la sua planesa, alegren-se los camps e tot ço qu·hi és. 33 Adonchs
1Par 16,33
ço qu·hi és. 33 Adonchs cantaran los arbres [*] per la fas de nostro
1Par 16,38
[*], fill de Judicum, [*] era sobre los porters. [*] 39 E Sadoch sacerdot e
1Par 16,42
altres sturments a cantar a Déu. E los fills de Gedif éran stablits al
1Par 17,6
he anat ab Yrrael commaní a tots los jutges d’Irrael que aministraven lo
1Par 17,9
diran per enganar-lo axí com en los primers dies, 10 [*] que comaní jutges
1Par 17,10
poble d’Irrael. E humiliaré tots los teus anamichs, e encara que·t
1Par 17,13
12 [*] entrò empertostemps. 13 Jo los saré pare e ells seran a mi fills, e
1Par 17,17
e has-ma fet sperador sobre tots los hòmens, Senyor Déu. 18 Què dirà David?
1Par 18,1
XVIII 1 Aprés açò ferí David los felisteus e humilià’ls e pres Gatza e
1Par 18,2
felisteus. 2 E ferí Moab, e foren los moabites [*] donant dons per trahut a
1Par 18,4
e XX M paons, e cremà David tots los carros, sinó C. 5 E vench Aram
1Par 18,7
E pres las vergas d’or que havían los servents de Adoròzer [*]. 8 E pres
1Par 18,17
Benaÿas, fill de Joyadà, era sobre los retheus [*]. E los fills de David los
1Par 18,17
era sobre los retheus [*]. E los fills de David los primers nats anaven
1Par 18,17
retheus [*]. E los fills de David los primers nats anaven als lats del rey.
1Par 19,2 de la mort de son pare, e vengueren los missatgers de David en la terra dels
1Par 19,3
per aconortar-lo. 3 E digueren los prínceps d’Amon a lur senyor [*]: –E
1Par 19,4
regirar la tua terra. 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 meitat de la barba entrò
1Par 19,4
entrò al mantó [*], e tremès- los-ne. 5 E anaren-se’n e denunciaren
1Par 19,5
devant, car molt éran envergonyits los hòmens, e dix: –Stau en Gerichó fins
1Par 19,6
e despuxs vendreu. 6 E veeren los fills de Amon que havían envergonyits
1Par 19,6
de Amon que havían envergonyits los missatgers de David. Adonchs Anum, rey
1Par 19,7
e posaren-se devant Maabà. E los fills d’Amon se ajustaren de lurs
1Par 19,9
ab tota la sua host. 9 E axiren los fills d’Amon e aperellaren-se a
1Par 19,9
batalla a la porta de la ciutat. E los reys soldejats éran per lur cabal en
1Par 19,10
devant i derrera, e alegí de tots los jóvens d’Irrael aperellats a batalla
1Par 19,11
altre poble donà a [*] Isay contra los fills d’Amon. 12 E dix Joab a son
1Par 19,12
vina e ajude’m, e si pus forts són los fills d’Amon que tu, jo t’ajudaré.
1Par 19,15 era ab Aram fugí per ell. 15 E com los fills d’Amon veeren que Aram era
1Par 19,16
de Jerusalem. 16 E veeren açò los fills d’Aram, trematéran missatgers a
1Par 19,19
príncep de la host. 19 E veeren los servents de Adoràzer que consumats
1Par 20,1
l’any fou passat, en lo temps que los reys ixen a host, Joab ajustà tot lo
1Par 20,4
aytentost hach batalla en Gatza ab los felisteus e ferí Sabatay de Husay a
1Par 20,5
5 E aprés hach moltas batallas ab los felisteus, e aquí ferí Alchanam, fill
1Par 21,5
lo nombre del poble. E foren tots los hòmens d’Irrael portant armes [*]
1Par 21,16 devés Jerusalem. E caygué David e los vells, vestits de celicis e de sachs
1Par 21,23
sia a sos ulls, vet que jo·t daré los meus bous a fer holocaust e las arades
1Par 21,24
ço del teu a nostro Senyor e que los holocausts fossen debades. 25 E donà
1Par 22,2 2 E manà David que hom ajustàs tots los palegrins de la terra de Yrrael, que
1Par 22,4
4 e fusts de cedre sens nombre, car los sidomenchs e los tirienchs havían
1Par 22,4
sens nombre, car los sidomenchs e los tirienchs havían aportada a David
1Par 22,13
si guardes a fer las sirmònies e los judicis que comanà Déu a Moysès sobre
1Par 22,17 Déu ab tu. 17 E manà David a tots los prínceps de Yrrael que ajudassen a
1Par 22,18
tot entorn, e donerà en vostra mà los habitadors de la terra devant nostro
1Par 23,2
sobre Yrrael, 2 e ajustà tots los prínceps d’Irrael e los sacerdots e
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1Par 23,2
tots los prínceps d’Irrael e
1Par 23,2
d’Irrael e los sacerdots e
1Par 23,3
e los levites. 3 E foren [*]
1Par 23,6
porters IIII M, [*] 6 e David pertí
1Par 23,7
Gerson e Càhat e Merrarí. 7 E
1Par 23,8
de Gerson: Laadar e Semeý. 8 E
1Par 23,10
éran caps petrons de Ladan. 10 E
1Par 23,12
casa peyroal de una part. 12 E
1Par 23,13 Abram e Isaý e Ebrot e Uziel. 13 E
1Par 23,15
aperellats en lo trip de Leví. 15 E
1Par 23,16 Moysès foren Gerson e Elízer. 16 E
1Par 23,17
17 [*] e no hagué més fills. E
1Par 23,18
fills de Arabies foren molts. 18 E
1Par 23,19
Solomich, qui fou cap petró. 19 E
1Par 23,20
lo terç, e Jaaman, lo quart. 20 E
1Par 23,21
cap petró, e Jazies, lo segon. 21 E
1Par 23,21
fills de Merarí: Maalí e Muzí. E
1Par 23,22
[*] hach [*] filles, e prenguéran
1Par 23,23
los fills de Sis [*]. 23 E
1Par 23,24 e Àder e Gerencot. 24 Aquests són
1Par 23,31 e beneyr lo nom de Déu, 31 en tots
1Par 23,31
los holocausts, dels dissaptes, en
1Par 24,1
de Aron éran atressí depertits. E
1Par 24,4
hòmens caps petrons, e pertiren1Par 24,5
no foren sinó VIII. 5 E pertiren1Par 24,6
dels fills de Aytamar. 6 E scriví1Par 24,6
de Leví, devant lo rey e devant
1Par 24,20 nostro Senyor Déu de Yrrael. 20 E
1Par 24,20
de Yrrael. 20 E los fills de Leví,
1Par 24,20
dels fills de Ambran, Zubael, e
1Par 24,22
lur cap. 22 E Hizaar, Salomir; e
1Par 24,23
de Salomir, Jóar e Abaron. 23 E
1Par 24,26
e lo fill de Jazies, Zacaries. 26 E
1Par 24,30
29 De Sis [*] fou Joaramael. 30 E
1Par 24,30
e Éder e Geremot. Aquests són
1Par 24,31 lo rey David e Sadoch e Aximàlech e
1Par 25,1
Capítol XXV 1 E depertí David e
1Par 25,2
de la obre segons lur ofici: 2 E
1Par 25,3
profetitzave per mà del rey. 3 E
1Par 25,4
loar e beneyr lo nom de Déu. 4 E
1Par 26,2
de Coré, dels fills de Assap. 2 E
1Par 26,4
Joanat lo sizè, e Anay lo setè. 4 E
1Par 26,7
éran vessalls de host. 7 E foren
1Par 26,9
poder de servir, e éran LXII. 9 E
1Par 26,11
terç, e Azacharies lo quart; tots
1Par 26,26 E Selomir e sos germans éran sobre
1Par 26,26
que santificaven David lo rey e
1Par 26,29
a la obre defora sobre Yrrael, e
1Par 26,29
sobre Yrrael, e los vaguers e
1Par 26,32
[*] II M DCC caps petrons, e féu-
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los sacerdots e los levites. 3 E foren [*]
los levites. 3 E foren [*] los levites de
los levites de XXX anys en amunt [*] per
los levites per pertides, ço és a saber:
los fills de Gerson: Laadar e Semeý. 8 E
los fills de Laadar havían per cap Joel, e
los fills de Semeý foren Jóad e Jizà e
los fills de Cahat foren IIII: Abram e
los fills de Abram foren Aron e Moysès.
los fills de Moysès foren Gerson e Elízer.
los fills de Gerson foren Assaaebuel, e
los fills de Arabies foren molts. 18 E los
los fills de Jasabat: Solomich, qui fou
los fills de Ebron: Geries, que fou cap
los fills de Jusiel: Michà, e fou cap
los fills de Merarí: Maalí e Muzí. E los
los fills de Maalí, Aletzar e Sis. 22 E
los fills de Sis [*]. 23 E los fills de
los fills de Muzí foren [*] Meab e Àder e
los fills de Leví segons la casa de lurs
los holocausts, dels dissaptes, en los
los caps dels mesos e de las solempnitats,
los fills de Aron éran Nadab e Aliüd e
los dels fills de Aletzar, e foren caps
los per sort aquells ab aquells, per ço
los Samaÿas, fill de Natanael, escrivà del
los prínceps e devant Sadoch, [*] fill de
los fills de Leví, los romasos: dels fills
los romasos: dels fills de Ambran, Zubael,
los fills de Zubael, Jaadies. 21 E Arabies
los fills de Salomir, Jóar e Abaron. 23 E
los fills de Abaron, Jories, lo primer
los fills de Merarí, Maalí e Muzí, e lo
los fills de Muzí foren Maalí e Éder e
los fills dels levitans per lurs casas
los caps petrons dels preveras e dels
los prínceps de la host l’ofissi de [*]
los fills de Assap foren Satur e Josep e
los fills de Getidum foren Gadalies e Serí
los fills de Aman foren Baquies e Mataties
los fills de Masalonies fou Azacaries son
los fills de Obetdeedom: fou Samaÿas son
los fills de Azamaÿas Atem e Rafael e
los fills de Mazalamies ab lurs germans,
los fills e germans [*] foren XIII. 12 E
los tresors del santuari que santificaven
los caps petrons dels prínceps, dels
los vaguers e los jutges. 30 [*] Sabies e
los jutges. 30 [*] Sabies e sos germans,
los lo rey David batlles sobre lo trip de
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1Par 27,1
servían lo rey en diversos oficis,
1Par 27,1
e axían de mes en mes en tots
1Par 27,3
fills de Fares, qui era cap de tots
1Par 27,6 és vessal dels XXX vessalls e sobre
1Par 27,16
E aquells qui éran regidors sobre
1Par 27,22
fill de Geroam. Aquests foren
1Par 27,25
comptar lo rey David. 25 E sobre
1Par 27,25
Assuàner, fill de Adiel, e sobre
1Par 27,25
en las ciutats, en las vilas e en
1Par 27,26
Jomatan, fill de Uzies. 26 E sobre
1Par 27,27
era Semeý, fill de Ramà, e sobre
1Par 27,28
fenita. 28 E sobre las oliveras e
1Par 27,28
oliveras e los ulastres que éran en
1Par 27,29
d’oli era Joàs. 29 E sobre
1Par 27,29
era Cizeray lo seremita; e sobre
1Par 27,30
Safach, fill de Edelay. 30 E sobre
1Par 27,32
[*] Jael, fill de Simon, 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 e
1Par 28,1
las companyes que servien lo rey e
1Par 28,1
dels milanars e dels centanars e
1Par 28,1
e sos fills ab sos scuders e tots
1Par 28,2
de la host de Jerusalem. 2 E com
1Par 28,4
casa de Judà és mon pare, e entre
1Par 28,7
empertotstemps, si s’sfortsa de fer
1Par 28,7 sfortsa de fer los meus manaments e
1Par 28,8
e que fassau e que requirau tots
1Par 28,9
ta ànima volenterosament, car tots
1Par 28,13
capellans e dels levitans e de tots
1Par 28,17
17 e las candelas e dels bacins e
1Par 28,21
totas aquestas obres, e encara has
1Par 29,6 a nostro Senyor? 6 Donchs, vodaren
1Par 29,6
dels santenars e dels milanars e
1Par 29,24
beneyí a ell tot Yrrael. 24 E tots
1Par 29,24
prínceps e vessalls, e naguex tots
1Par 29,30 tot son regisme e son vessallatge e
1Par 29,30
sobre ell e sobre Yrrael e sobre
1Par 1,5
Làmech, 4 Noè, Sem, Cam, Jàfet. 5
1Par 5,1
die de vuy. 5,Tit Capítol quint 1
1Par 6,1
al die de vuy. 6,Tit Capítol VI 1
1Par 24,1
de Déu. 24,Tit Capítol XXIIII 1
1Par 24,28
de [*] Sóam e Sator e Ebrí. 28
1Par 1,38
Miran. 38 E los fills de Saÿr foren
1Par 1,39
e Àsser e Dizan. 39 E los fills de
1Par 1,39 Loscan, Heyl e Geheman e Manahà e
1Par 12,17
sos enamichs, sens tort que ell no
1Par 17,6
aministraven lo meu poble, no que
1Par 26,26
dels santenars e dels milanars, e
1Par 18,1
ferí David los felisteus e humilià
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los quals intraven e axían de mes en mes
los mesos de l’any, e cascuna partida era
los prínceps de la host del mes primer. 4
los XXX ell mès per regidor Amisadab, son
los trips de Yrrael éran aquests: sobre lo
los prínceps de cade trip de Yrrael. 23 E
los tresors del rey era tresorer Assuàner,
los tresors de fora, en las ciutats, en
los castells era Jomatan, fill de Uzies.
los faedors de la obra de fora e de la
los cellers del vi [*] era Sapdí lo
los ulastres que éran en los Valls, era
los Valls, era Balanià [*]; e sobre les
los bous [*] de la Planària era Cizeray lo
los bous de las valls era Safach, fill de
los camells era Umil lo ysmaleÿta. E sobre
los fills del rey. 33 E [*] era atrecí
los prínceps de la host e los duchs dels
los duchs dels trips e los primers nats de
los primers nats de las companyes que
los prínceps dels milanars e dels
los prínceps del moble e del bestiar del
los vessalls de la host de Jerusalem. 2 E
los hach ajustats, levà’s en peus e dix:
los fills de mon pare volch a mi fer rey e
los meus manaments e los meus juýs axí com
los meus juýs axí com fa vuy.” 8 »E ara,
los manaments de [*] Déu, per ço que
los coratges enserca nostro Senyor e tota
los serveys de la casa de Déu e de tota la
los denejadors d’or munde [*] e als
los prínceps, e tot lo poble per fer tot
los [*] prínceps dels santenars e dels
los prínceps de la obre del rey. 7 [*] a
los prínceps e vessalls, e naguex tots los
los fills del rey David [*] a lo rey
los accidents que passaren sobre ell e
los regnes de la terra de Yrrael. Expl Ací
Los fills de Jàfet foren Gómer e Magoy,
Los fills de Rubèn, primer nat de Yrrael,
Los fills de Leví foren Gerson, Gat e
Los fills de Aron éran atressí depertits.
Los fills de Maalí fou Aletzar, que no
Loscan e Sebal e Sibeon e Am e Dian e
Loscan, Heyl e Geheman e Manahà e Lotan,
Lotan, que hach nom Ramnà. 40 E los fills
·ls tenia: –E per qualque rahó vosaltres
·ls digués que·m féssan casa de cedres ni
·ls prínceps de la host, 27 de les
’ls e pres Gatza e las suas viletas de la
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1Par Prol,20
e tenen per bons los treslats de
1Par 1,11
de Egipte. 11 E d’ell isqueren los
1Par 17,17
sobre la casa de ton servent de
1Par Prol,18
e Agipte loen Hacissiya actor
1Par Prol,82 grech, e no deuria ésser tengut per
1Par 3,9
hach de las concopines, e Tamar era
1Par 3,19 foren Massulam e Ananies e Salumir,
1Par 4,33
qui són entorn a Bàal, açò és,
1Par 5,7
trip de Rubèn. 7 E sos germans per
1Par 5,7
perentats e lurs generacions, fou
1Par 5,9
desert del flum de Eufrates, car lo
1Par 5,12
entrò a la Saltà 12 e Ezà. E era
1Par 5,13 Besan. 13 E lurs germans de casa de
1Par 5,21
se confiaven en ell. 21 E cativaren
1Par 6,3 Abram foren Aron e Moysès e Maria,
1Par 6,20
dels levitans [*]. 20 E per
1Par 6,32
axí com éran acostumats 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 caps de la casa de
1Par 7,7
forts de guerra, e foren ab tot
1Par 7,9
tots aquests foren de Bèquer. 9 De
1Par 7,9
de Bèquer. 9 De lur perentesch e
1Par 7,9
e lur generació de caps de casas de
1Par 7,18
fill de Mahir, fill de Manacè. 18 E
1Par 7,21
la terra, car devallaren a pendre
1Par 7,22
a pendre lur bestiar. 22 E Efraÿm,
1Par 7,30
Ysuà e Hizín e Barià, e Sàrraa era
1Par 7,32
Lafalet e Zómer e Atan e Suà,
1Par 7,40
batalla, caps dels prínceps, ab tot
1Par 9,1
e foren cativats en Babilònia per
1Par 9,2
los habitadors primers e éran en
1Par 9,13
qui foren caps de la casa de
1Par 9,22
e Samuel lo profeta los stablían en
1Par 10,9
e tramatéran-lo ab ses armas en
1Par 10,9
lur terra e sercharen-na tota la
1Par 10,9
per fer novellas a lurs ýdolas e a
1Par 10,10
las armas de Saül en la casa de
1Par 11,19 de aquests hòmens, car jo beuria la
1Par 11,19
la lur ànima, car en perill de
1Par 12,30 host, hòmens de fama e de casa de
1Par 12,32
ço que faria Yrrael, e foren de
1Par 15,5
5 Dels fills de Cahat, e Uriel era
1Par 15,7 CC XXV. 7 E los fills de Gerzon era
1Par 15,9
dels fills de Elifan [*] 9 [*] era
1Par 16,5 Senyor Déu de Yrrael. 5 E Assap era
1Par 16,41
triats, qui éran asenyalats per
1Par 17,11
qui serà de tos fills, e endressaré
1Par 19,3 3 E digueren los prínceps d’Amon a
1Par 19,9
E los reys soldejats éran per
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Lucià màrtir, e las migenseras províncies
luetrans e los nemitans [*] 12 [*] e los
luny e has-ma fet sperador sobre tots
lur [*] los LXX enterpetredors, e
lur enamich com jo ho sprove en covent
lur germana. 10 E lo fill de Salamó fou
lur germana, 20 e Assubà e Tel e Baraxies
lur habitació, que a tots se pertanyia. 34
lur linatge, segons sos perentats e lurs
lur cap Joel e Zacharies. 8 E Babel, fill
lur bestiar los cresqué en la terra de
lur cap Safan, e era lo segon Geenay, e
lur pare éran VII, ço és, Michael e
lur bestiar e lurs camells, e prengueren L
lur germana. E los fills de Aron foren
lur parentat Liluní fou fill de Gerzon, e
lur ofici. 33 E aquests e aquells qui
lur linatge. 61 E dels de Cahat qui foren
lur linatge haguéran del trip de [*]
lur pare, hòmens forts de guerra, e foren
lur perentesch per compte XXII M e XXIIII.
lur perentesch e lur generació de caps de
lur generació de caps de casas de lur pare
lur pare [*] foren XXII M CC. 10 E los
lur germana, la Malquetana, engendrà Ysoda
lur bestiar. 22 E Efraÿm, lur pare, ne
lur pare, ne tench dol molt de temps, e
lur germana. 31 E los fills de Barià foren
lur germana. 33 E los fills de Lafalet
lur linatge [*]. Éran per nombre tots XXVI
lur colpa. 2 Ells habitaren los habitadors
lur haretat e lurs ciutats e lurs
lur pare foren DCC L vessalls de host e en
lur leyaltat, 23 e [*] lurs infants sobre
lur terra e sercharen-na tota la lur
lur terra entorn per fer novellas a lurs
lur poble. 10 E matéran las armas de Saül
lur déu, e lo cap posaren en la casa de
lur ànima, car en perill de lur ànima la
lur ànima la han portada. E no la volch
lur pare. 31 E del mig trip de Manassès
lur trip caps dels CC, e ab ells tots lurs
lur príncep, e sos germans éran C XXV. 6 E
lur príncep Joel, e sos germans éran C
lur príncep Eliel [*] 10 [*] e sos germans
lur cap, e Zacaries lo segon, e Joel lo
lur nom, e per loar nostro Senyor, car per
lur regne. 12 [*] entrò empertostemps. 13
lur senyor [*]: –E cuydes-te tu que
lur cabal en un camp. 10 E viu Joab que la
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1Par 20,2 2 E David pres la corona del cap de
1Par 24,2
2 E moriren Nadab e Aliüd devant
1Par 24,3
Achimàlech, dels fills de Aytamar;
1Par 24,19
a Azies. 19 Açò és lo nombre de
1Par 24,19 com era costuma en poder de Aron,
1Par 24,21
21 E Arabies e [*]: Jazies,
1Par 25,1
dels hòmens de la obre segons
1Par 25,3
e Mataties, que éran [*] per mà de
1Par 25,7
de Déu dessobre la del rey. 7 E fou
1Par 26,6
que fóran senyors de la casa de
1Par 26,10
dels fills de Merarí, fou Sambrí
1Par 29,16 aquesta moltitut que han endressat
1Par 29,18 poble; donchs tu, Senyor, endressa
1Par 29,21 braus e M merdans e M moltons ab
1Par 23,28 de Leví: home de XX anys ensús. 28
1Par 25,1
e ab tabals i ab sembes e ab veus.
1Par Prol,42
sengles ceŀlas, e asò·s lig en
1Par 4,38
en linatges e·n las casas de
1Par 4,39
de la vall per serchar pastura a
1Par 4,41
de Ezetxies, rey de Judà, e feriren
1Par 4,42
e Huriel, fill de Sezaý, éran
1Par 5,7
lur linatge, segons sos perentats e
1Par 5,10
ab los agaritans e cayguéran en
1Par 5,10
los agaritans e ells habitaven en
1Par 5,13
Geenay, e Safar, en Besan. 13 E
1Par 5,15
de Gemí, cap dels de la casa de
1Par 5,16 tots los deports de Cedron dessobre
1Par 5,21
ell. 21 E cativaren lur bestiar e
1Par 5,24
24 E los caps de las casas e de
1Par 5,24
de anomanada, caps de las casas de
1Par 5,25
25 E fornicaren derrera los déus de
1Par 6,19
foren Maalia e Musí, e aquests
1Par 6,33
E aquests e aquells qui staven ab
1Par 6,44
de Leví. 44 E los fills de Merarí,
1Par 6,48
fill de Merarí, fill de Leví. 48 E
1Par 6,54
albergar los fills de Aron en los
1Par 6,55
qui és en la intrade de Judà, e
1Par 6,60 e Alàmenth [*] e sos deports. Totas
1Par 6,63
trip de [*] Zabulon XII ciutats e
1Par 6,70
qui són romasos, Aner e Alam e
1Par 6,71
Gelon, en Abaasan, e Sterot e
1Par 6,73 Jadebrot, [*] 73 e Raminot e Aveu e
1Par 6,75
e Abdon [*], 75 e Licohe e Raop e
1Par 6,76 en Galileya e Amon e Cariacharim e
1Par 6,77
trip de Zabulon Timono e Tabor e
1Par 6,79 Jaessa [*], 79 e Cademar e Masfat e
1Par 6,80
Ramoch, en Galaad, e Manahim e
1Par 7,2
Aquests foren caps de las casas de
1Par 7,4
IIII caps. 4 E allí ells éran per
1Par 7,4
per lurs generacions de casa de
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lur rey e trobà que pesave un quintar d’
lur pare, menys de infants; adonchs foren
lur nombre fou en lo servey. 4 Mas foren
lur ofici per venir en la casa de Déu, axí
lur pare, axí com havia manat nostro
lur cap. 22 E Hizaar, Salomir; e los fills
lur ofici: 2 E los fills de Assap foren
lur pare Getidum, que profetitzave ab
lur nombre ab lurs germans que sabéssan de
lur pare, per ço que éran vessalls de
lur cap, per ço car no era lo primer nat e
lur cor de bestir aquesta casa en lo nom
lur cor [*]. 19 [*] entrega de guardar tos
lur abeuratge, e secrificis molt a tot
Lur stament era per mà dels fills de Aron,
Lur nombre, dels hòmens de la obre segons
lurs sgleyas, la qual cose no sabéran los
lurs pares e cresqueren molt. 39 E anaren
lurs ovellas, 40 e trobaren pastura grassa
lurs tabernacles, e los porxos qui foren
lurs caps; 43 e feriren las relíquies qui
lurs generacions, fou lur cap Joel e
lurs mans los agaritans e ells habitaven
lurs tabernacles sobre la partida de sol
lurs germans de casa de lur pare éran VII,
lurs pares, 16 e habitaren en Galaad e en
lurs axides. 17 Tots s’epartaren en temps
lurs camells, e prengueren L M camells, e
lurs parentats foren Éfer e Jasser e Eriel
lurs pares. 25 E fornicaren derrera los
lurs pares dels pobles de la terra, los
lurs linatges dels levitans [*]. 20 E per
lurs fills éran aquests: [*] Eman lo
lurs germans, stiguéran a la part
lurs germans levitans éran tots ordonats
lurs térmens, fou Acaat e caygué-los en
lurs deports; 56 emperò el camp de la
lurs ciutats foren XII de lur linatge. 61
lurs deports. 64 [*] 65 E donaren en sort
lurs deports [*]. 71 E los fills de Gerson
lurs axides. 72 E del trip de Ysachar
lurs axides. 74 E del trip de Asser
lurs axides. 76 E del trip de Naptalim
lurs axides. 77 E los fills de Merarí
lurs axides. 78 E ultre lo flum Jordà,
lurs axides. 80 E del trip de Gad hagueren
lurs axides 81 [*]. 7,Tit Capítol VII 1 E
lurs pares e aquests isquéran de Tolà, e
lurs generacions de casa de lurs pares
lurs pares hòmens aparellats a host XXXVI
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1Par 7,28
e Leadan d’aquell [*] 27 [*]. 28 E
1Par 7,28
[*] 27 [*]. 28 E lurs haretats e
1Par 7,40
de Asser, caps de las casas de
1Par 8,6
Ehud qui foren caps de las casas de
1Par 8,10
Aquests són fills ceus e caps de
1Par 8,13
13 E Barà e Zómer foren caps de
1Par 8,28
28 E aquests foren caps de
1Par 8,32
habitaren en Jerusalem de prop
1Par 8,40
fills de Benjamín e foren caps de
1Par 9,2
primers e éran en lur haretat e
1Par 9,2
en lur haretat e lurs ciutats e
1Par 9,2
e lurs ciutats e lurs sacerdotse
1Par 9,9
fill de Rauel, fill de Ybanies, 9 e
1Par 9,9
de Ybanies, 9 e lurs germans segons
1Par 9,9
caps de linatges de la casa de
1Par 9,13
qui fou fill de Emar. 13 E
1Par 9,22
triats a porters, i éran CC XII ab
1Par 9,22
i éran CC XII ab lurs caps e ab
1Par 9,23
stablían en lur leyaltat, 23 e [*]
1Par 9,25
e a migjorn e a tremuntana. 25 E
1Par 9,34
caps majorals dels levitans segons
1Par 10,9
lur terra entorn per fer novellas a
1Par 12,32
trip caps dels CC, e ab ells tots
1Par 12,39
per tres dies menjant e bevent, car
1Par 13,2
levitans, qui són en las ciutats ab
1Par 14,12
12 E los felisteus lexaren aquí
1Par 15,15
segons lo manament de Déu, 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, caps petrons de
1Par 23,32
[*] e l’ofici dels fills d’Aron,
1Par 24,4
foren caps petrons de las casas de
1Par 24,30
són los fills dels levitans per
1Par 24,31
E naguex ells gitaren sorts contre
1Par 25,6
filles. 6 Tots aquests per mà de
1Par 25,7
la del rey. 7 E fou lur nombre ab
1Par 26,8
e foren Eliú e Semaquies. 8 [*] e
1Par 26,8
e Semaquies. 8 [*] e lurs fills e
1Par 26,9
9 E los fills de Mazalamies ab
1Par 26,12 caps dels hòmens e dómeas de prop
1Par 26,13 lo poch com en lo gran per casas de
1Par 27,1
lo nombre dels fills d’Irrael per
1Par 28,18
forma [*] dels xerubins de or e de
1Par 29,20
univercitat nostro Senyor, Déu de
1Par 2,21
pres-la per muller. E ell era de
1Par 2,23
e Tenat e ses viletas, e foren
1Par 26,8
d’host ab poder de servir, e éran
1Par Prol,1
pròlech Prol Si la splanació dels
1Par Prol,18
loen Hacissiya actor lur [*] los
1Par Prol,32
audàcia, en [*] treslació dels
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lurs haretats e lurs pocessions foren en
lurs pocessions foren en Betel e sas
lurs pares, hòmens triats a batalla, caps
lurs pares dels habitadors, e foren
lurs pares. 11 E Mansip engendrà Abicub e
lurs pares e dels habitadors de Agulon.
lurs pares [*] e habitaren en Jerusalem.
lurs germans ensemps. 33 E Gèter engendrà
lurs pares. 9,Tit Capítol VIIII º 1 E tot
lurs ciutats e lurs sacerdotse lurs
lurs sacerdotse lurs levitans [*] tots los
lurs levitans [*] tots los cativaren. 3 En
lurs germans segons lurs generacions. Éran
lurs generacions. Éran DCCCC LVI. Tots
lurs pares. 10 E dels sacerdots Ydaÿas e
lurs germans qui foren caps de la casa de
lurs caps e ab lurs linatges, e David e
lurs linatges, e David e Samuel lo profeta
lurs infants sobre las portas de la casa
lurs germans éran en los corrals per venir
lurs generacions éran caps.) Aquests éran
lurs ýdolas e a lur poble. 10 E matéran
lurs germans. 33 E de Zabulont axint [*]
lurs germans los ho havían aperellat. 40 E
lurs deports. E, com ells seran ajustats
lurs déus e David manà que hom los cremàs.
lurs spatles ab perxes. 16 E dix David als
lurs ciutats e stiguéran aperellats a
lurs pares, caps petrons de lurs nombres
lurs nombres per nombres de noms, faent la
lurs germans, e lo servey de la casa de
lurs pares, e foren XVI. E dels fills de
lurs casas peiroals. 31 E naguex ells
lurs germans, fills de Aron, devant lo rey
lurs pares, qui éran Assap e Getidum e
lurs germans que sabéssan de cant per
lurs fills e lurs germans foren hòmens d’
lurs germans foren hòmens d’host ab poder
lurs germans, hòmens d’host, éran XVIII.
lurs germans per servir en la casa de Déu.
lurs pares a scrivir en cade portal. 14
lurs caps petrons e prínceps dels
lurs ales com se stanían sobre l’archa
lurs pares, e enclinaren-se [*] a nostro
LX anys, e engendrà Sagub. 22 E Sagub
LX ciutats; totas aquestas foren del fill
LXII. 9 E los fills de Mazalamies ab lurs
LXX enterpetredors stava ferma e pura
LXX enterpetredors, e Contestinoble entrò
LXX enterpetredors mescla la expozició de
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1Par Prol,37
algunes coses supèrflues dels
1Par Prol,40 vegada havían pres, e aprés de les
1Par Prol,43
la qual cose no sabéran los
1Par Prol,59 avengelistes havían coneguts los
1Par Prol,67 [*] En aquell loch on diu que los
1Par Prol,80 liuré a vosaltres la splanació dels
1Par 21,14
en Yrrael e cayguéran de Yrrael
1Par 7,5
éran hòmens forts de guerra, e éran
1Par 15,13
loch, 13 car Déu en la primaria no
1Par 17,6
lo meu poble, no que·ls digués que
1Par 21,12 digues què respondré en aquell qui
1Par 19,12
és Aram que jo, tu vina e ajude
1Par 21,22 terra. 22 E dix David a Evau: –Dóne
1Par 21,22
Senyor, per lo planer argent lo
1Par 28,3
de nostro Senyor [*]. 3 E Déu ha
1Par 10,4
vénan los no circunciozos scarnir1Par 17,16
ni qui és mon alberch, que tu
1Par 28,19 Senyor Déu. E dix David: «Tot açò
1Par 16,15
lo setgle [*] i ço que ha manat en
1Par 19,6
i els fills d’Amon, letres e bé
1Par 29,21
nostro Senyor [*] aprés aquell die
1Par 29,21
[*] aprés aquell die M braus e
1Par 29,21
aquell die M braus e M merdans e
1Par 17,17
casa de ton servent de luny e has1Par 22,14 temes ni hages pahor. 14 Vet que en
1Par 4,10
lo meu terme, e que sia la tua
1Par 6,15
Senyor cativà Judà e Jerusalem en
1Par 11,3
segons la paraule de Déu, per
1Par 11,23
masura de V colzes d’alt, en la
1Par 12,2
2 traent sagetes ab arch en la
1Par 12,2
ab arch en la mà dreta, e ab la
1Par 13,9
a Janiquedem, e Assahà alsà la
1Par 13,10
Assahà [*], per ço que mès la
1Par 14,11 Senyor los meus enamichs en la mia
1Par 16,7
a cantar per loar nostro Senyor per
1Par 17,13
e ells seran a mi fills, e la mia
1Par 18,1
pres Gatza e las suas viletas de la
1Par 19,15 Aram era fugit, fugiren aytembé per
1Par 20,6 masura qui havia VI dits en cascuna
1Par 20,7
nats [*] de Get, e cayguéran en la
1Par 21,16
e lo cel, son cultell tret en sa
1Par 21,17
no han fet mal. Senyor, sia la tua
1Par 22,18
tot entorn, e donerà en vostra
1Par 23,28 anys ensús. 28 Lur stament era per
1Par 25,2
Asserella [*] qui profetitzave per
1Par 25,3
Sabies e Mataties, que éran [*] per
1Par 25,6
e III filles. 6 Tots aquests per
1Par 26,28
tot ço qui era santificat era en la
1Par 29,5
de argent per fer tota obre de
1Par 29,5
serà aquell qui no umpla [*] sa
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LXX enterpetredors [*]. Donchs si als
LXX ceŀles, las quals vulgarment són
LXX enterpetredors, e adonchs, per què no
LXX enterpetradors [*]? Nostro Senyor Déu
LXX enterpetredors no han e [*] la sgleya
LXX enterpetredors, corregida e smanade,
LXX M hòmens. 15 E tramès Déu l’àngel en
LXXXVII M entre tots los perentats. 6 E
·m donà entendre envés ell, per ço com nós
·m féssan casa de cedres ni que me’n
·m tremet.” 13 E dix David a Gaddi: –[*]
’m, e si pus forts són los fills d’Amon
’m lo loch de la era e bastiré altar a
’m dóne, per ço que sia stancada la
’m dit: “Tu no bestiràs casa en mon nom,
m’han. E l’escuder, per ço com lo temia
m’hages fet venir? 17 E encara açò és
m’és stat fet a saber ab la forma de las
M generacions, 16 que ordonà a Abraam, e
M quintars d’argent per soldejar Aran e
M braus e M merdans e M moltons ab lur
M merdans e M moltons ab lur abeuratge, e
M moltons ab lur abeuratge, e secrificis
ma fet sperador sobre tots los hòmens,
ma pobretat he aperellat a nostro Senyor C
mà ab mi, e feràs companya de no destroyr
mà de Nabugadonesor. 16 E axí foren los
mà de Samuel. 4 E anà David ab tot Yrrael
mà del qual era la lansa en forma de
mà dreta, e ab la mà squerra las pedres e
mà squerra las pedres e las sagetes ab
mà per pendra l’archa per retenir-la,
mà sobre l’archa; e morí aquí devant Déu.
mà axí com a desportellament d’aygüe. E
mà de Assap e de sos servents aquests
mà no·s levarà de ssobre ells, axí com la
mà dels felisteus. 2 E ferí Moab, e foren
mà de Abisay [*] e vengueren a la ciutat,
mà e en cascun peu, que éran XXIIII dits.
mà de David e en la de sos servents.
mà, tinent devés Jerusalem. E caygué David
mà sobre mi e la casa de mon pare, e no en
mà los habitadors de la terra devant
mà dels fills de Aron, e serviren la casa
mà del rey. 3 E los fills de Getidum foren
mà de lur pare Getidum, que profetitzave
mà de lurs pares, qui éran Assap e Getidum
mà de Solomit e de sos germans. 29 E de
mà de mestres. Donchs, qual serà aquell
mà e que la stena a nostro Senyor? 6
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1Par 29,8 de la casa de nostro Senyor Déu per
1Par 29,12
regnes e regnaràs pertot, e·n ta
1Par 29,12
tota fortsa e vasallatge, e·n ta
1Par 29,14
enaxí? Car de tu és tot e de la tua
1Par 29,16
en lo nom de la tua santadat, de ta
1Par 19,7
E vengueren e posaren-se devant
1Par 23,21
lo segon. 21 E los fills de Merarí:
1Par 23,21
Maalí e Muzí. E los fills de
1Par 24,26
Zacaries. 26 E los fills de Merarí,
1Par 24,28
e Sator e Ebrí. 28 Los fills de
1Par 24,30
30 E los fills de Muzí foren
1Par 6,19
19 E los fills de Merarí foren
1Par 25,23
e éran XII; 23 e la setzena sort, a
1Par 6,26
del qual són fills Elcanà e Safay e
1Par 2,27
hach de Gerechinel, son primer nat
1Par 4,12
e Faessà e Faynè, qui fou pare de
1Par 15,18
e Gomir e Eliab e Benaÿas e
1Par 2,49
de Ysmaach, e Menessanà, pare de
1Par 19,6
soldejar Aran e Neraymà e Doran e
1Par 7,16
no hagué sinó fillas. 16 E infantà
1Par 18,8
servents de Adoròzer [*]. 8 E pres
1Par 12,13
lo VIIII è 13 e Gemies lo X è e
1Par 12,20
se gitaren devant ell hòmens de
1Par 7,15
dels huzamitans [*], qui havia nom
1Par 19,7
XXXII M carretas e lo rey de
1Par 1,50
era Pahí, e lo nom de sa muller era
1Par 9,37
e l’altre, Zacharies, e l’altre,
1Par 15,18
e Maazies e Mactacies e Elifeu e
1Par 9,15
15 e Baobatar e Ros e Gagal e
1Par 11,36
35 Elifà, fill de Ul, 36 Afer lo
1Par 8,32
e Gedor e Aquió e Sàquer [*]. 32 E
1Par 2,21
E despuxs vench Srom a la filla de
1Par 2,23
totas aquestas foren del fill de
1Par 18,8 de Adoròzer [*]. 8 E pres Macahat e
1Par 15,18 Gomir e Eliab e Benaÿas e Maazies e
1Par 9,41
Michà, 41 e [*] foren Piton e
1Par 20,3
en la pedrera del ferro, e·n
1Par 16,27
e bellesa és devant ell, santedat e
1Par 7,29
foren Bezan e ses viletas, [*] e
1Par 1,5
5 Los fills de Jàfet foren Gómer e
1Par 20,3
lo poble que era en ella, e posà a
1Par 9,35
Jahagel, e lo nom de sa muller
1Par 11,43
ell los XXX, 43 e Aman, fill de
1Par 27,16
e cònsol [*] Safaries, fill de
1Par 8,29
del senyor de Gabaon havia nom
1Par 4,11
germà de Ssuà, qui li engendrà
1Par 7,14
la grega; encara li infantà
1Par 7,15 infantà Mahir, pare de Galaad. 15 E
1Par 7,16
16 E infantà Macahà, muller de
1Par 7,17
són los fills de Galaad, fill de
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mà de Acuel lo gesimon. 9 E alegrà’s lo
mà és tota fortsa e vasallatge, e·n ta mà
mà és de sfortsar e de axalsar a tots. 13
mà te havem donat. 15 Car palegrins som
mà, e teu és tot. 17 E jo sé, mon Déu, que
Maabà. E los fills d’Amon se ajustaren de
Maalí e Muzí. E los fills de Maalí,
Maalí, Aletzar e Sis. 22 E Aletzar [*]
Maalí e Muzí, e lo fill de Muzí, Jaassies.
Maalí fou Aletzar, que no hach fill. 29 De
Maalí e Éder e Geremot. Aquests són los
Maalia e Musí, e aquests lurs linatges
Maanias e a sos fills e a sos germans, e
Màar 27 e Aliap e Gerotan e Alcanà.
Maas, e Jaquim e Quer. 28 E foren los
Maàs. Aquests són los linatges de Tanchà.
Maazies e Mactacies e Elifeu e Machamos e
Mabenà e pare de Gabací. E Achzà fou filla
Macà, e encara que soldejassen de Sabbaà
Macahà, muller de Mahir, fill e mès-li
Macahat e Machur, ciutats de Adoràzer, on
Macamús lo XI è. 14 Tots aquests són dels
Macessè, ço és, Adamà e Jassebat [*] e
Machà, e lo nom del segon Salfat, lo qual
Machà e son poble. E vengueren e posarenMachabel, filla de Matret, qui fou fill de
Machabot. 38 [*] 39 [*] e engendrà Sis, e
Machamos e Obetedom e Joel. Tots aquests
Machaninà, fill de Michà, fill de Saf,
macharita e Achia lo folonita, 37 [*] e
Macheloch engendrà Samaà, e aquests
Machir, pare de Galaad, e pres-la per
Machir, pare de Galaad. 24 E despuxs morí
Machur, ciutats de Adoràzer, on havia molt
Mactacies e Elifeu e Machamos e Obetedom e
Màech e Taheran [*]. 42 [*] engendrà Jorà,
Magerot. E axí ho féu de totas las altres
magnificència és lo ceu loch. 28 Donau
Magoddó e ses viletas, [*] e en aquests
Magoy, Naday e Genam e Tubal e Mose e
Maguerà, en la pedrera del ferro, e·n
Mahacà, 36 e son fill lo primer nat hach
Mahacà, e Josafat lo mutaneu 44 e Uizies
Mahachà; 17 e del trip de Leví, Ysabies,
Mahachael, 30 e lo nom de son primer nat
Mahir, qui fou pare de Scon. 12 E Scon
Mahir, pare de Galaad. 15 E Mahir pres
Mahir pres muller germana dels huzamitans
Mahir, fill e mès-li nom Fares; e lo nom
Mahir, fill de Manacè. 18 E lur germana,
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1Par 2,45
Semey, 45 e lo fill de Semey fou
1Par 1,52 de Edom: Tamnà e Aylà e Geret 52 e
1Par Prol,31 si matex reprès; mas, ço que és de
1Par 12,14
lo pus poch era senyor de C e lo
1Par 9,11
fill de Maraioch, fill de Acicub,
1Par 9,31
31 E Matitatias, dels levitans, era
1Par 1,51 de Masaab. 51 E morí Adar, e foren
1Par 1,54 e Mardiel e Enan. Aquests XI foren
1Par 4,38 38 Aquests són qui vénen per noms
1Par 9,34
servey. 34 (Ço és a saber, los caps
1Par Prol,47
jo haja bestida novella obra,
1Par 9,33
33 Aquests éran tots los cantors
1Par 2,3
E féu [*] lo primer nat de Judà
1Par 7,23
e mès-li nom Beriahà, car en
1Par 21,7
per la peraule del rey. 7 E fou açò
1Par 21,17
aquell qui he peccat e he fet lo
1Par 21,17
aquestas ovellas, qui no han fet
1Par 1,2
primer 1 Adam, Sed, [*] 2 Caynam,
1Par 24,9
la quarta a Ceorim, 9 e la quinta a
1Par 2,54
e Acorrobech e Joab e la meytat de
1Par Prol,74 ab dents de cha morden, en poblich
1Par 6,40
Michael, fill de Baassagès, fill de
1Par 16,22
ne ab los meus profetas no vullau
1Par 3,18
Joatxim foren Assà e Salriem 18 e
1Par 7,18
de Manacè. 18 E lur germana, la
1Par 8,17
fills de Addià. 17 E Sabadies e
1Par 6,49 a perdonar sobre Yrrael, axí com ho
1Par 14,12
lexaren aquí lurs déus e David
1Par 15,15
levitans l’archa de Déu, axí com
1Par 16,40
és scrit en la lig de Déu, la qual
1Par 22,2
de l’holocaust de Yrrael. 2 E
1Par 22,6
morís. 6 E apellà son fill Salamó e
1Par 22,17
Leva e fes, e sia Déu ab tu. 17 E
1Par 8,7
7 Naaman e Axiès e Guera [*] a
1Par 3,13
[*], e Azetxies fou son fill, e
1Par 7,14
fill de Balaat. 14 E los fills de
1Par 7,17
de Galaad, fill de Mahir, fill de
1Par 5,18
de Rubèn e de Gad e mig trip de
1Par 1,39
fills de Loscan, Heyl e Geheman e
1Par 6,80 Gad hagueren Ramoch, en Galaad, e
1Par 15,15
axí com manà Moysès, segons lo
1Par 28,7
si s’sfortsa de fer los meus
1Par 28,8
que fassau e que requirau tots los
1Par 29,19
[*]. 19 [*] entrega de guardar tos
1Par 5,26 de Gad e lo mig trip de Manassès, e
1Par 5,23
la captivitat. 23 E lo mig trip de
1Par 5,26
e lo trip de Gad e lo mig trip de
1Par 6,61
X ciutats en sort [*] del trip de
1Par 6,70
ab sos deports. 70 Del mig trip de
1Par 6,71
haguéran de l’altre mig trip de
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Mahon, pare de Betzur. 46 E Essà,
Mahulibamà e Elà e Pinon 53 e Canòs e
major audàcia, en [*] treslació dels LXX
major de mil. 15 Tots passaren Jordà en lo
majoral de la casa de Déu. 12 E Adies,
majoral [*] ab leyaltat que fos sobre la
majorals de Edom: Tamnà e Aylà e Geret 52
majorals de Edom. 2,Tit Capítol segon 1
majorals en linatges e·n las casas de
majorals dels levitans segons lurs
majorment com lo meu treball provat per
majors dels levitans, qui éran lecenciats
mal en l’esguardament de Déu, e Déu ocís
mal era en son alberch, 24 e sa filla hach
mal en l’esguardament de nostro Senyor, e
mal. Mas aquestas ovellas, qui no han fet
mal. Senyor, sia la tua mà sobre mi e la
Malael, Jàrech, 3 Henoch, Matusalem,
Malatxies, e la sizena a Benjamín, 10 e la
Malayta, sorrita. 55 E del linatge dels
maldient, legint per los cantons, e axí
Maletchies, 41 fill de Tamay, fill de
maliciajar.”» 23 «Cantau a nostro Senyor
Malqueram e Padins e Cenazar e Jacomies e
Malquetana, engendrà Ysoda e Abiàzer e
Malsulam e Ysquí e Èber 18 e Ysmarar e
manà Moysès, missatge de Déu. 50 Aquests
manà que hom los cremàs. 13 Encara los
manà Moysès, segons lo manament de Déu, en
manà a Yrrael. 41 [*] Eman e Gedif e als
manà David que hom ajustàs tots los
manà-li que bastís la casa de Déu. 7 [*]
manà David a tots los prínceps de Yrrael
Manàat [*]. 8 [*] engendrà al camp de
Manacè fou son fill, 14 [*] e Jozies fou
Manacè foren Azariel, qui li infantà la
Manacè. 18 E lur germana, la Malquetana,
Manacès, e aquests éran hòmens portants
Manahà e Lotan, que hach nom Ramnà. 40 E
Manahim e lurs axides 81 [*]. 7,Tit
manament de Déu, en lurs spatles ab
manaments e los meus juýs axí com fa vuy.”
manaments de [*] Déu, per ço que harateu e
manaments e tos testimonis e tos costums,
manaren-los en Elà e en Tabor e en Arà e
Manassès habità en la terra de Besan entrò
Manassès, e manaren-los en Elà e en
Manassès; 62 [*] hagueren XII ciutats. 63
Manassès haguéran los de Cahat qui són
Manassès, Gelon, en Abaasan, e Sterot e
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1Par 9,3
Benjamín e los fills de Efraÿm e de
1Par 12,19
faeltat. 19 E aquells del trip de
1Par 12,20
caps dels milanars del trip de
1Par 12,31
de lur pare. 31 E del mig trip de
1Par 12,37 de Rubèn e de Gad e del mig trip de
1Par 26,32
trip de Gat e la mitat del trip de
1Par 27,20
Asaÿa, fill de Sazes; e del trip de
1Par 14,16
16 E féu David axí com li havia
1Par 16,15
en lo setgle [*] i ço que ha
1Par 24,19
de Aron, lur pare, axí com havia
1Par 15,22
dels levitans, [*] trompave e
1Par Prol,64 la Scriptura, del ventre d’aquella
1Par 21,17 a nostro Senyor: –Jo som aquell qui
1Par Prol,89 enteniment ells senyen, clarament e
1Par 11,46
germà de Rissí, 46 e Aliel, de
1Par 24,31
cap petró en contre son germà, lo
1Par 2,55
són los cavitans que vengueren de
1Par 5,10
los agaritans e cayguéran en lurs
1Par 14,10
liurar-los-has en las mias
1Par 14,10
–Puge-hy, que jo els daré en tes
1Par 21,13
–[*] Molt més am jo caure en las
1Par 21,13
misericòrdies, que caure en las
1Par 8,11
ceus e caps 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 19,4
e la meitat de la barba entrò al
1Par 6,25
25 E los fills de Etanà foren
1Par 16,32 Senyor ha regnat. 32 Brugescha la
1Par 29,2
e de encastament: e sefirs e
1Par 9,11
Massulam, fill de Sadoch, fill de
1Par 25,16
e foren XII; 16 e la novena sort, a
1Par 16,9 e salmajau e alegrau-vos per totas ses
1Par 16,12
fas sovint, 12 remembrau las suas
1Par 16,24
glòria e a tots los pobles las suas
1Par 29,2 e marachdes [*], e moltas pedres de
1Par 7,31
E los fills de Barià foren Èber e
1Par 1,54 53 e Canòs e Temman e Mibzar 54 e
1Par 2,26
qui hach nom Atharà. Aquesta fou
1Par 11,30
29 [*] e Hilay ataytà, 30 e
1Par 6,3
de Abram foren Aron e Moysès e
1Par 8,34 engendrà Jonatan [*]. 34 E Jonatan,
1Par 8,34
[*]. 34 E Jonatan, Maribal, e
1Par 9,40
e Sbaal. 40 E Jonatàs engendrà
1Par 9,40
40 E Jonatàs engendrà Maribal; e
1Par 23,19 Ebron: Geries, que fou cap petró, e
1Par 9,14
fou Samaÿas, fill de Assup, fill de
1Par 4,17
E los fills de Eforà foren Gèrech e
1Par 4,18
són fills de [*] farahó, qui pres
1Par Prol,20
per bons los treslats de Lucià
1Par Prol,31
concintents en si matex reprès;
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Manassès, e cativaren-los tots. 4 E Hoý,
Manassès se aplegaren a David com venia ab
Manassès. 21 E ajudaren [*] a la host. 22
Manassès foren XVIII M, qui fóran
Manassès, portant armes de host e de
Manassès, en totas coses de nostro Senyor
Manassès, Joel, fill de Padies; 21 e del
manat nostro Senyor, e ferí la host dels
manat en M generacions, 16 que ordonà a
manat nostro Senyor Déu de Yrrael. 20 E
manave los altres, car discret era. 23 E
maneran flums d’aygüe viva.» Hoch, e és
maní comptar lo poble e jo som aquell qui
manifesta depertits per rimes «en cants
Manim, e Saribay e Josabà, fills de
manor. 25,Tit Capítol XXV 1 E depertí
Manquist, pare de Bechrezep. 3,Tit Capítol
mans los agaritans e ells habitaven en
mans? E dix-li nostro Senyor: –Pugemans. 11 E pujaren en Bilfarazim, e anàmans de Déu, car moltas són las suas
mans dels hòmens. 14 E, adonchs, donà
Mansip engendrà Abicub e Alafàel. 12 E los
mantell de porpre, e tots los levins, qui
mantench las relíquies de la ciutat de
mantó [*], e tremès-los-ne. 5 E anaren
Manyssà e Aymet, 26 del qual són fills
mar e la sua planesa, alegren-se los
marachdes [*], e moltas pedres de marbre.
Maraioch, fill de Acicub, majoral de la
Maramas e a sos fills e a sos germans, e
maravellas. 10 E loau lo nom de la sua
maravellas e los juýs de la sua bocha. 13
maravellas, 25 car gran és nostro Senyor,
marbre. 3 E encara he volgut més donar en
Marcahel, qui fou senyor de Birsayt. 32 E
Mardiel e Enan. Aquests XI foren majorals
mare de Onam. 27 [*] que hach de
Mareray notofarita, [*] 31 e Iray, fill de
Maria, lur germana. E los fills de Aron
Maribal, e Maribal engendrà Michà. 35 E
Maribal engendrà Michà. 35 E los fills de
Maribal; e Maribal, Michà, 41 e [*] foren
Maribal, Michà, 41 e [*] foren Piton e
Maries, lo segon, e Jaazies, lo terç, e
Maritam, fill de Sbayà, de Merarí, 15 e
Màrob e Éser e Gelon. E consabé Miruan e
Marot. 19 E lo fill de la muller de Odià,
màrtir, e las migenseras províncies qui
mas, ço que és de major audàcia, en [*]
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1Par Prol,77
virtut e vici no són en las coses,
1Par 5,1
de Rubèn, primer nat de Yrrael,
1Par 5,2
a sos germans e senyor de tots,
1Par 11,25 25 E ell era dels XXX pus honrats,
1Par 21,24 a Evau: –Axí no és per mi comprat,
1Par 5,2 Rubèn no fou anomenat primer nat. 2
1Par 21,17
qui he peccat e he fet lo mal.
1Par 24,4
lur nombre fou en lo servey. 4
1Par 1,50
filla de Matret, qui fou fill de
1Par 26,1
dels porters foren dels coraytans
1Par 26,2
fills de Assap. 2 E los fills de
1Par 1,47 Edat, e regnà en son loch Samblà de
1Par 15,24 24 E Abanies e Josofat e Natanael e
1Par 9,12
[*] fill de Massulam, e fou fill de
1Par 6,79
de Jaessa [*], 79 e Cademar e
1Par 4,26
25 E Sabín e [*] Mison. 26 E de
1Par 9,39
engendrà Saül, e Saül, Jonatàs e
1Par 12,18
veja e us sprou. 18 L’espirit [*]
1Par 8,36
e Assumrí, e Assumrí engendrà
1Par 8,37
e Assumrí engendrà Massaà, 37 e
1Par 2,46 concupina de Calech, infantà Aram e
1Par 4,21
pare de Lechà, e Leedà, pare de
1Par 1,17 Eliud e Aram e Hus e Hul e Gèter e
1Par 4,34
que a tots se pertanyia. 34 E
1Par 25,4
e Jasbataza e Elman e Yatir e
1Par 3,19
e los fills de Carrubael foren
1Par 5,13
lur pare éran VII, ço és, Michael e
1Par 9,11
Atzeries, fill de Alchies, fill de
1Par 9,12
Amasay, fill de Adiel, [*] fill de
1Par 9,7
fills de Benjamín Salu, fill de
1Par 9,8
fill de Huzí, fill de Mercrí; e
1Par 11,23 23 E matà lo egipcià, home de gran
1Par 20,6
Get, e aquí havia un hom de ultre
1Par 23,29
alizas, e dels crespells, de tota
1Par 11,11
son dret sobre CCC hòmens qui
1Par 11,20
gità la sua lansa sobre CCC que·n
1Par 11,23
de Moab, e devallà [*]. 23 E
1Par 19,18
ell. 18 E fugí Aram per Yrrael. E
1Par 25,3
Gadalies e Serí e Jahies e Sabies e
1Par 25,4 E los fills de Aman foren Baquies e
1Par 25,12
éran XII; 12 e la quinta sort axí a
1Par 25,21
XII; 21 e la quatorzena sort, a
1Par 16,7
de nostro Senyor Déu. 7 E aquell
1Par 10,10
a lurs ýdolas e a lur poble. 10 E
1Par 15,21
aquests sonaven tabals [*]. 21 E
Par Prol,2
aquest, si negú vol provar a si
Par Prol,3
scriptures, ell se trau scarn de si
Par Prol,7
moltes qüestions de l’Avengeli axí
1Par Prol,31
altres aytentost concintents en si
1Par Prol,75
legint per los cantons, e axí
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mas que sia mudade ab lo actor e ab lo
mas per ço com ensutzà lo lit de son pare,
mas la primogenícia fou anomenada a Josep.
mas entrò al terç no hy vench, e mès-lo
mas jo ho compraré ab planer argent, car
Mas Judà era soberch a sos germans e
Mas aquestas ovellas, qui no han fet mal.
Mas foren trobats dels fills de Aletzar
Masaab. 51 E morí Adar, e foren majorals
Masalonies, fill de Coré, dels fills de
Masalonies fou Azacaries son primer nat, e
Masareta. 48 E morí Samblà, e regnà en son
Masay e Zacaries e Beniaes e Alètzar, qui
Masbenut, qui fou fill de Emar. 13 E lurs
Masfat e lurs axides. 80 E del trip de Gad
Masmà foren Amuel e Secur e Seneý. 27 E
Masquisua e Aminadab e Sbaal. 40 E Jonatàs
Massà, cap dels XXX, e dix: –Amb tu,
Massaà, 37 e Massaà engendrà Banbanà, e
Massaà engendrà Banbanà, e Rafà fon fill
Massan e Gagats. E Aram engendrà Gecdan.
Masseà, e los linatges de Bet Abudabús, de
Màsseig. 18 E Arzat engendrà Cella, e
Massobat [*] e Jusà, fill de Amassià, 35 e
Massot. 5 Tots aquests foren fills de
Massulam e Ananies e Salumir, lur germana,
Massulam e Zabe e Zoray e Joachan e Siza e
Massulam, fill de Sadoch, fill de
Massulam, e fou fill de Masbenut, qui fou
Massulan, fill de Addayà, fill de Samià; 8
Massulan, fill de Safayà, fill de Rauel,
masura de V colzes d’alt, en la mà del
masura qui havia VI dits en cascuna mà e
masura e de tot canagement, 30 de star
matà una vegade. 12 E aprés ell era
matà, e ell era en compte dels III pus
matà lo egipcià, home de gran masura de V
matà David dels fills d’Aram VII M
Mataties, que éran [*] per mà de lur pare
Mataties e Uziel e Sabuel e Geremot e Amas
Mataties e a sos germans e a sos fills, e
Mataties e a sos fills e a sos germans, e
mateix die donà David als capellans a
matéran las armas de Saül en la casa de
Mateties e Elifeu e Nicamas e Obetedom e
matex la centència de las scriptures, ell
matex, car per sengles noms e sengles
matex se determena e hy són tocades.
matex reprès; mas, ço que és de major
matex los acuzadors [*], com en las altres
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1Par Prol,91
«en cants que servesquen a mi
1Par 17,9
-l’he e posar-l’he en si
1Par 11,1
que nós som tos ossos e ta carn
1Par 11,23
una verga e tolch-li la sua lansa
1Par 9,33
car de die e de nit éran sobre ells
1Par 4,42
aquí a las ovelles. 42 E a ells
1Par 9,27
tenían las claus del vespre fins al
1Par 23,30 de tot canagement, 30 de star cade
1Par 6,11
11 E Azarias engendrà Amaties, e
1Par 9,31
E sobre los [*] letovaris. [*] 31 E
1Par 1,50
de sa muller era Machabel, filla de
1Par 1,3 2 Caynam, Malael, Jàrech, 3 Henoch,
1Par 6,44
de Guisí, fill de Abdí, fill de
1Par 26,9
e éran LXII. 9 E los fills de
1Par 15,20
e Aziel [*] e Gumir e Eliab e
1Par 26,30 sos germans, hòmens de host, e éran
1Par Prol,4
tu, [*] doctor sant dels bisbes,
1Par Prol,76
[*], com en las altres coses
1Par 4,10
lo Déu de Yrrael: –Si tu, Senyor,
1Par 4,10
e feràs companya de no destroyr1Par 17,6
que·m féssan casa de cedres ni que
1Par 19,2
de Naàs, car son pare en son temps
1Par 21,2
de Berzabe entrò a Dan, e aportau1Par 22,10 10 Ell bestirà casa al meu nom, ell
1Par 23,23
23 E los fills de Muzí foren [*]
1Par 6,29
Eluà. 29 E los fills de Mearí foren
1Par 4,19
de Cellà gerenita, fou Stemeó, lo
1Par 6,29
Jasén, e Eluà. 29 E los fills de
1Par 27,13 companya del deèn mes fou príncep
1Par 6,47
de Barí, fill de Sàmer, 47 fill de
1Par 6,35
fill de Sub, fill de Stenà, fill de
1Par 3,2
2 e lo terç fou Absalon, fill de
1Par 1,32
fou lo primer Gembran, e Jaes e
1Par 1,46
regnà aprés ell Edat [*], qui ferí
1Par 12,16
fills de Banjamín e Judà entrò al
1Par 19,4
de David, e ragué-los lo cap e la
1Par 8,9
sa muller, Joab e Sabià e Messà e
1Par 9,12
de Gerocam, fill de Fassur, fill de
1Par 10,2
los falisteus feriren Jonatàs e
1Par 8,35
los fills de Michà foren Meriabal e
1Par Prol,79 actor e ab lo mestre. Menys de açò,
1Par 20,3
moltas despullas de la ciutat. 3 E
1Par 7,29
[*]. 29 En la partida dels fills de
1Par 13,7 Benadab, on era Assahà e Achià, qui
1Par 2,49 engendrà Sàach, pare de Ysmaach, e
1Par 12,39
39 E stiguéran aquí per tres dies
1Par 29,22
secrificis molt a tot Yrrael. 22 E
1Par 9,21 Senyor era ab ell. 21 E Zaries, fill de
1Par 11,2
e ta carn matexa, 2 [*] e encara
1Par Prol,35
ço és a saber, aquellas coses qui
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matex e als meus»; e faré açò segons que
matex, e no s’estremerà res més, ne [*]
matexa, 2 [*] e encara mentre Saül era viu
matexa [*], e aucís-lo [*]. 24 Tot açò
matexos al servey. 34 (Ço és a saber, los
matexs, ço és, als fills de Simeon e
matí e obrien e tancaven. 28 E tenían
matí e cade vespre a loar e beneyr lo nom
Maties engendrà Asibuch, 12 e Asibuch
Matitatias, dels levitans, era majoral [*]
Matret, qui fou fill de Masaab. 51 E morí
Matusalem, Làmech, 4 Noè, Sem, Cam, Jàfet.
Mauch, 45 [*] fill de Amasies, fill de
Mazalamies ab lurs germans, hòmens d’
Mazia e Benaÿas. Tots aquests sonaven
M DCC sobre la [*] de Yrrael ultre Jordà,
me rebujarias que jo tresladàs segons lo
me premoven, despuxs reproven, axí si
me beneeys e crexs lo meu terme, e que sia
me, jo faré açò e açò. E féu-li venir
me’n bastissen.” 7 E per ço [*]: “Diu
me féu gran gràcia. E tremès David
me lo nombre, car saber-ho vull. 3 E dix
me serà fill e jo li seré pare, e
Meab e Àder e Gerencot. 24 Aquests són los
Mealí e Libín, son fill, e Semeý fon fill
mearcharica. 20 E los de Siminer, Amnon,
Mearí foren Mealí e Libín, son fill, e
Mearí de Natafat, del linatge de Gera, e
Meassí, fill de Muzí, fill de Merarí, fill
Mèat, fill de Nasay, 36 fill de Altarà,
Mechaà, que fou filla de Calmay, rey de
Medan [*] e Bilbach e Sua. E Jachzan, e
Median al camp de Moab; e lo nom de la sua
Mefar, a David. 17 E axí-los David a
meitat de la barba entrò al mantó [*], e
Melcan 10 e Gebús e Saquià e Mirmà.
Melchies, e Amasay, fill de Adiel, [*]
Melchisua e Benadab, fills de Saül. 3 E
Mèliech e Torahoas e Achès. 36 E Achès
membre a mi que doní e liuré a vosaltres
menà-sse’n lo poble que era en ella, e
Menassè foren Bezan e ses viletas, [*] e
menaven la vadella. 8 E David e tot Yrrael
Menessanà, pare de Mabenà e pare de
menjant e bevent, car lurs germans los ho
menjaren e baguéran devant nostro Senyor
Mensalmes, fou porter de la porta del
mentre Saül era viu [*], tu eras aquell
menys éran stades ditas dabans ab vergas

268

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 3,9
són fills de David e són VIIII,
1Par 5,22 II M àzens, e hòmens catius C M, 22
1Par 24,2
Nadab e Aliüd devant lur pare,
1Par Prol,79 mudade ab lo actor e ab lo mestre.
1Par 15,29
viu lo rey David saltant e rient, e
1Par 6,16
fills de [*]: †Raozadoch†, Cahat e
1Par 6,19
e Ebron e Biziel. 19 E los fills de
1Par 6,44
fill de Leví. 44 E los fills de
1Par 6,47
de Meassí, fill de Muzí, fill de
1Par 6,63
XII ciutats. 63 E los fills de
1Par 6,77
e lurs axides. 77 E los fills de
1Par 9,14
fill de Maritam, fill de Sbayà, de
1Par 15,6
éran C XXV. 6 E dels fills de
1Par 23,21
Jazies, lo segon. 21 E los fills de
1Par 24,26
Jazies, Zacaries. 26 E los fills de
1Par 26,10
10 [*] e de la casa dels fills de
1Par 9,8
e Elà, fill de Huzí, fill de
1Par 15,26
[*] e secrificaren VII toros e VII
1Par 29,21
[*] aprés aquell die M braus e M
1Par 2,42
son primer nat, e Abipcí e los de
1Par 8,35
35 E los fills de Michà foren
1Par 27,30 E sobre las someras era Secadies lo
1Par 23,6
ço és a saber: Gerson e Càhat e
1Par 12,15 15 Tots passaren Jordà en lo primer
1Par 27,1
los quals intraven e axían de
1Par 27,1
quals intraven e axían de mes en
1Par 27,2
XXIIII M. 2 E la primera part del
1Par 27,3
de tots los prínceps de la host del
1Par 27,4
mes primer. 4 E sobre la part del
1Par 27,5
5 E lo príncep de la host del terç
1Par 27,7
son fill. 7 E sobre la part del
1Par 27,8
XXIIII M hòmens. 8 E del quint
1Par 27,9
XXIIII M hòmens. 9 E del sizèn
1Par 27,10
10 E en la companya del setèn
1Par 27,11
11 E en la companya del vuytèn
1Par 27,12
12 E en la companya del novèn
1Par 27,13
13 E en la companya del deèn
1Par 27,14
14 E en la companya del XI èn
1Par 27,15
15 E en la companya del XII èn
1Par 11,9
de la ciutat de David. 9 E, on
1Par 12,29
foren III M hòmens, i encara foren
1Par 14,3
lo poble d’Irrael. 3 E pres David
1Par 17,9
en si matex, e no s’estremerà res
1Par 17,18 Què anadiràs a David, ton servent,
1Par 20,6
plegador de taler. 6 E aprés hach
1Par 21,13 13 E dix David a Gaddi: –[*] Molt
1Par 23,17 e fou cap pedtró. 17 [*] e no hagué
1Par 24,4
trobats dels fills de Aletzar molts
1Par 28,4
scampada.” 4 »E nostro Senyor ha
1Par 29,3
de marbre. 3 E encara he volgut
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menys de aquells que hach de las
menys de aquells qui éran morts en la
menys de infants; adonchs foren ordonats
Menys de açò, membre 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, lurs germans, stiguéran a la part
Merarí, fill de Leví. 48 E lurs germans
Merarí, per lur linatge haguéran del trip
Merarí haguéran del trip de Zabulon Timono
Merarí, 15 e Baobatar e Ros e Gagal e
Merarí era prebost Asayà, e sos germans
Merarí: Maalí e Muzí. E los fills de
Merarí, Maalí e Muzí, e lo fill de Muzí,
Merarí, fou Sambrí lur cap, per ço car no
Mercrí; e Massulan, fill de Safayà, fill
merdans. 27 E David era abrigat ab un
merdans e M moltons ab lur abeuratge, e
Merezà, pare de Hebron. 43 [*] foren Tora
Meriabal e Mèliech e Torahoas e Achès. 36
meronoteu. 31 E sobre las ovellas era
Merrarí. 7 E los fills de Gerson: Laadar e
mes e era ple de totas parts, e féran
mes en mes en tots los mesos de l’any, e
mes en tots los mesos de l’any, e cascuna
mes primer era de Beà, fill de Sabdiel; en
mes primer. 4 E sobre la part del mes
mes segon era Dey Adorra e sa companya, e
mes era Benaÿas, fill de Joadà, lo [*]
mes quart fou Azael, germà de Joab, e
mes era príncep Sebitit lo geferà, e en sa
mes fou príncep Hirà, fill de Siquís, lo
mes fou príncep Eles, lo palonite, dels
mes era príncep Siberay Cusarim, del
mes fou príncep Abàssar amonita, del trip
mes fou príncep Mearí de Natafat, del
mes fou príncep Beraxès de Biaot, dels
mes fou príncep Helday de Natorfat, fill
més anave, crexia en valor, e nostro
més, sinó que guardaven la casa de Saül.
més mullers en Jerusalem, e engendrà
més, ne [*] falcia no diran per enganarmés de honor? Tu, Senyor Déu meu, conexs
més batalla en Get, e aquí havia un hom de
més am jo caure en las mans de Déu, car
més fills. E los fills de Arabies foren
més que dels fills de Aytamar dels hòmens
més alet a mi que negun de la casa de mon
més donar en la casa de mon Déu, car
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1Par 29,7
XVIII M quintars de aram, e·ncara
1Par 7,16
Macahà, muller de Mahir, fill e
1Par 7,23
ab sa muller, e consabé un fill, e
1Par 11,25
mas entrò al terç no hy vench, e
1Par 12,18
ton Déu. E rabé-los David e
1Par 13,10
Déu contre Assahà [*], per ço que
1Par 14,11 desportellament d’aygüe. E per ço
1Par 16,4
de carn e una ampolla de vi. 4 E
1Par 27,6
XXX vessalls e sobre los XXX ell
1Par Prol,33 treslació dels LXX enterpetredors
1Par 12,10
lo segon e Eliab lo terç 10 e
1Par 3,4
Hebron, e regnà aquí VII anys e VI
1Par 3,4 en Jerusalem regnà XXXIII anys e VI
1Par 13,14 casa de Obetedom [*] 14 [*] per III
1Par 21,12
–[*] “[*] o III anys de fam o III
1Par 23,31
dels dissaptes, en los caps dels
1Par 27,1
e axían de mes en mes en tots los
1Par 2,42
E Calef, germà de Gerachinel, fou
1Par 8,9
Amino, sa muller, Joab e Sabià e
1Par Prol,78 que sia mudade ab lo actor e ab lo
1Par 14,1
missatgers [*] e fusta de cedre e
1Par 22,15 hi anediràs, 15 que ab tu són molts
1Par 25,8
axí als grans com als pochs,
1Par 29,5
argent per fer tota obre de mà de
1Par 6,1
fills de Leví foren Gerson, Gat e
1Par 7,21
fill d’aquell, e Àsser e Alet. E
1Par 17,21
per rembre, sinó al teu poble, e
1Par 18,3
de Sabà, a Amat, quant anave per
1Par Prol,48
novella obra, majorment com lo
1Par 4,10
tu, Senyor, me beneeys e crexs lo
1Par 10,4
ta spasa e trespassa-la per lo
1Par 11,2
Déu te dix: “Tu seràs pastor del
1Par 17,6
d’Irrael que aministraven lo
1Par 17,7
las ovellas que sias senyor del
1Par 17,18
més de honor? Tu, Senyor Déu
1Par 17,25 lo teu sguardament. 25 Car tu, Déu
1Par 22,10
sos dies. 10 Ell bestirà casa al
1Par 29,2
Senyor Déu és. 2 E jo ab tot lo
1Par Prol,91
que servesquen a mi matex e als
1Par 14,11
–Sportellat ha nostro Senyor los
1Par 16,22 corregí los reys: 22 “No toqueu los
1Par 16,22
toqueu los meus untats ne ab los
1Par 21,23
a sos ulls, vet que jo·t daré los
1Par 28,7 empertotstemps, si s’sfortsa de fer los
1Par 28,7
de fer los meus manaments e los
1Par 2,54
e lo Nafà e Acorrobech e Joab e la
1Par 6,74
74 E del trip de Asser haguéran
1Par Prol,63
segons sent Johan: «Qui creu en
1Par Prol,79 lo mestre. Menys de açò, membre a
1Par Prol,91 rimes «en cants que servesquen a
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més C M quintars de ferro. 8 E aquell qui
mès-li nom Fares; e lo nom de son germà
mès-li nom Beriahà, car en mal era en
mès-lo David sobre son oÿdor. 26 E los
mès-los al cap de faeltat. 19 E aquells
mès la mà sobre l’archa; e morí aquí
mès nom en aquell loch Balfarazim. 12 E
mès devant l’archa [*] servidors levitans
mès per regidor Amisadab, son fill. 7 E
mescla la expozició de Teozi, dóna a
Mesmanà lo quart e Geremies lo quint 11 e
mesos; e en Jerusalem regnà XXXIII anys e
mesos. 5 E nasqueren-li en Jerusalem
mesos, e beneyí nostro Senyor Déu la casa
mesos que·t perseguéscan tos enamichs a
mesos e de las solempnitats, per nombre
mesos de l’any, e cascuna partida era de
Messà son primer nat, e Abipcí e los de
Messà e Melcan 10 e Gebús e Saquià e
mestre. Menys de açò, membre a mi que doní
mestres [*] per a bastir la casa. 2 E
mestres sabent obrar de fusta e
mestres ab scolans. 9 E axí la primera
mestres. Donchs, qual serà aquell qui no
Metarí. 2 E los fills de Gad foren Abram e
meteren-los hòmens de Gat, nats de la
metre lo teu nom en noblesas e en tamor, e
metre’s en lo flum Jordà e lo flum de
meu treball provat per los jueus e·ncara
meu terme, e que sia la tua mà ab mi, e
meu cos, que si vénan los no circunciozos
meu poble [*] e tu·n seràs senyor.” 3 E
meu poble, no que·ls digués que·m féssan
meu poble de Irrael. 8 [*] 9 E resinglarmeu, conexs ton servent. 19 [*] com a tu
meu, has revelat a la orella de ton
meu nom, ell me serà fill e jo li seré
meu poder he aperellat a la casa de Déu or
meus»; e faré açò segons que diu Ysmeu:
meus enamichs en la mia mà axí com a
meus untats ne ab los meus profetas no
meus profetas no vullau maliciajar.”» 23
meus bous a fer holocaust e las arades per
meus manaments e los meus juýs axí com fa
meus juýs axí com fa vuy.” 8 »E ara, en
meytat de Malayta, sorrita. 55 E del
Mezal e Abdon [*], 75 e Licohe e Raop e
mi, segons que diu la Scriptura, del
mi que doní e liuré a vosaltres la
mi matex e als meus»; e faré açò segons
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1Par 4,10
meu terme, e que sia la tua mà ab
1Par 17,13
13 Jo los saré pare e ells seran a
1Par 21,17
mal. Senyor, sia la tua mà sobre
1Par 21,24
lo rey [*] a Evau: –Axí no és per
1Par 22,8
de Déu. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre
1Par 22,8
sanch has scampada [*] devant
1Par 28,4
4 »E nostro Senyor ha més alet a
1Par 28,4
entre los fills de mon pare volch a
1Par 28,6
sobre Yrrael. 5 [*] 6 E dix Déu a
1Par 28,6
a mi: “Salamó, ton fill, bestirà a
1Par Prol,44
e adonchs, per què no rebran la
1Par Prol,45 què·s cuyden e cuydaren que [*] la
1Par 13,12
jo l’archa de Déu en casa
1Par 14,11
Senyor los meus enamichs en la
1Par 17,13
pare e ells seran a mi fills, e la
1Par 14,10
los felisteus, liurar-los-has en las
1Par 1,29
e l’altre Cadar e Adobael e
1Par 1,53 e Elà e Pinon 53 e Canòs e Temman e
1Par 27,18
del trip de Ysacar, Ambrí, fill de
1Par 5,5 Joel foren Semayà e Gog e Semeý 5 e
1Par 8,34
Maribal, e Maribal 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 Maribal; e Maribal,
1Par 23,20
lo quart. 20 E los fills de Jusiel:
1Par 24,24
lo quint. 24 E lo fill de Uziel,
1Par 24,24
fill de Uziel, Michà, e lo fill de
1Par 24,25 de Michà, Samir, 25 e lo germà de
1Par 5,13
casa de lur pare éran VII, ço és,
1Par 5,14
de Geroe, fill de Galaad, fill de
1Par 6,40 de Baraquies, fill de Supnà, 40 fill de
1Par 7,3
Gezaraÿas, e los de Gezaraÿas foren
1Par 2,48 una concupina de Sàaf, que hach nom
1Par 8,16
e Sabadies e Rarat e Àchder. 16 E
1Par 5,18
los fills de Rubèn e de Gad e
1Par 5,23
aquí entrò a la captivitat. 23 E lo
1Par 5,26
trip de Rubèn e lo trip de Gad e lo
1Par 6,70
e Gariamon ab sos deports. 70 Del
1Par 6,71
de Gerson haguéran de l’altre
1Par 12,31
e de casa de lur pare. 31 E del
1Par 12,37 part Jordà, de Rubèn e de Gad e del
1Par Prol,21
los treslats de Lucià màrtir, e las
1Par 9,24
las portas, a levant e a ponent e a
1Par 12,14 poch era senyor de C e lo major de
1Par 12,20
[*] e Eliüd e Ciltay, caps dels
1Par 13,1
’s David ab los prínceps dels
1Par 15,25
d’Irrael e los prínceps dels
1Par 26,26
prínceps, dels santenars e dels
1Par 27,1
e prínceps dels centenars e dels
1Par 28,1
servien lo rey e los prínceps dels
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mi, e feràs companya de no destroyr-me,
mi fills, e la mia mà no·s levarà de
mi e la casa de mon pare, e no en aquest
mi comprat, mas jo ho compraré ab planer
mi la paraule de Déu, dient “Molta sanch
mi. 9 Tu hauràs un fill que serà hom de
mi que negun de la casa de mon pare per
mi fer rey e regnar sobre Yrrael. 5 [*] 6
mi: “Salamó, ton fill, bestirà a mi casa
mi casa [*], car jo he alegit a ell per
mia releció en letí ni per què·s cuyden e
mia treslació, qui era treta de la
mia?» 13 E per ço no la recullí ab si en
mia mà axí com a desportellament d’aygüe.
mia mà no·s levarà de ssobre ells, axí
mias mans? E dix-li nostro Senyor: –Puge
Mibsan 30 e Mismà e Dumà e Mossaà e Adat e
Mibzar 54 e Mardiel e Enan. Aquests XI
Micael; 19 e del trip de Zabulon, Ismaÿas,
Michà e Rahaià e Bàal 6 e Beerà, aquell
Michà. 35 E los fills de Michà foren
Michà foren Meriabal e Mèliech e Torahoas
Michà, fill de Saf, fill de Assap, 16 e
Michà, 41 e [*] foren Piton e Màech e
Michà, e fou cap petró, e Jazies, lo
Michà, e lo fill de Michà, Samir, 25 e lo
Michà, Samir, 25 e lo germà de Michà,
Michà, Jazies, e lo fill de Jazies,
Michael e Massulam e Zabe e Zoray e
Michael, fill de Gisizay, fill de Gedó,
Michael, fill de Baassagès, fill de
Michael e Obedià e Joel e Ysaÿes, foren
Michalí, infantà a ell Zàbet e Tiranó, 49
Michdol e Yspà foren fills de Addià. 17 E
mig trip de Manacès, e aquests éran hòmens
mig trip de Manassès habità en la terra de
mig trip de Manassès, e manaren-los en
mig trip de Manassès haguéran los de Cahat
mig trip de Manassès, Gelon, en Abaasan, e
mig trip de Manassès foren XVIII M, qui
mig trip de Manassès, portant armes de
migenseras províncies qui són entre
migjorn e a tremuntana. 25 E lurs germans
mil. 15 Tots passaren Jordà en lo primer
milanars del trip de Manassès. 21 E
milanars e dels centanars e ab tots los
milanars anaven alegrament per fer pujar
milanars, e·ls prínceps de la host, 27 de
milanars, e dels [*] qui servían lo rey en
milanars e dels centanars e los prínceps
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1Par 29,6
[*] prínceps dels santenars e dels
1Par 7,40
[*]. Éran per nombre tots XXVI
1Par 15,19 Assap e Atam ab sembes d’aram per
1Par 1,37 Reuel foren Nàhat e Jamre e Sammà e
1Par 8,38
hach VI fills que havían nom axí:
1Par 8,10
e Melcan 10 e Gebús e Saquià e
1Par 4,17
e Màrob e Éser e Gelon. E consabé
1Par 8,12
fills d’ell foren Fàal e Àber e
1Par 16,34
car és bo e per tostemps és la sua
1Par 16,41
Senyor, car per tostemps és la sua
1Par 21,13
de Déu, car moltas són las suas
1Par 1,30 altre Cadar e Adobael e Mibsan 30 e
1Par 4,25
e Jara e Saül. 25 E Sabín e [*]
1Par 6,49
Yrrael, axí com ho manà Moysès,
1Par 14,1 1 E tramès Huram, rey de Assur, sos
1Par 19,2 me féu gran gràcia. E tremès David
1Par 19,2
mort de son pare, e vengueren los
1Par 19,4
la tua terra. 4 E pres Anum los
1Par 19,5
-ho a David. E David tremès als
1Par 19,6 de Amon que havían envergonyits los
1Par 19,16
açò los fills d’Aram, trematéran
1Par 2,52
51 [*]. 52 [*] qui veya sobre la
1Par 26,32
Rubèn e sobre lo trip de Gat e la
1Par 1,46
[*], qui ferí Median al camp de
1Par 4,22
e Joàs, Serap, qui senyorejaven a
1Par 8,8
[*]. 8 [*] engendrà al camp de
1Par 11,22
ferí los II primers prínceps de
1Par 18,2
de la mà dels felisteus. 2 E ferí
1Par 18,11 aportà de totas las gents de Edom e
1Par 11,46
e Josabà, fills de Alnàal, e Finà
1Par 18,2
2 E ferí Moab, e foren los
1Par 28,1
e dels centanars e los prínceps del
1Par 13,9
caygués, car la vadella alenegà e
1Par 4,28
28 E habitaren en Berzabe e en
1Par 27,4
era Dey Adorra e sa companya, e
1Par 2,29
Abial, e infantà-li Aban e
1Par 25,26
éran XII; 26 e la denovena sort, a
1Par Prol,25
doctor, lo qual hi treballà
1Par Prol,50
Sapiau que jo he scrit no ha
1Par 4,38
casas de lurs pares e cresqueren
1Par 5,23 lo munt de Hermon, e moltiplicaren
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
–Fam-ho axí com tu dius. Car
1Par 14,2
a ésser rey sobre Yrrael, car
1Par 16,25
25 car gran és nostro Senyor, e
1Par 16,25
és nostro Senyor, e molt loat, e
1Par 18,8
ciutats de Adoràzer, on havia
1Par 19,5
que no li venguéssan devant, car
1Par 21,8
are la fellonia de ton servent, car
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milanars e los prínceps de la obre del
mília hòmens. 8,Tit Capítol VIII 1 E
mils cantar, 20 e Zacaries e Aziel [*] e
Miran. 38 E los fills de Saÿr foren Loscan
Miraquem e Brucú e Ysmael e Azaries e
Mirmà. Aquests són fills ceus e caps de
Miruan e Ydeymay e Ysbè, pare de Ystemó.
Misam e Sómer; aquests bestiren [*] Elad e
misericòrdia. 35 E digau: “Salva-nos Déu
misericòrdia. 42 E Haman e Gedif havían ab
misericòrdies, que caure en las mans dels
Mismà e Dumà e Mossaà e Adat e Temà 31 e
Mison. 26 E de Masmà foren Amuel e Secur e
missatge de Déu. 50 Aquests són los fills
missatgers [*] e fusta de cedre e mestres
missatgers a Anum per aconortar-lo de la
missatgers de David en la terra dels fills
missatgers de David, e ragué-los lo cap
missatgers que no li venguéssan devant,
missatgers de David. Adonchs Anum, rey d’
missatgers a Aram ultre Jordà, e a Sofach,
mitat de las passades, e hach fills; 53 e
mitat del trip de Manassès, en totas coses
Moab; e lo nom de la sua ciutat era Avir.
Moab [*]. 23 E los habitadors de Natahim e
Moab, quant ne trematia Huzim e Araàs, ses
Moab, e devallà [*]. 23 E matà lo egipcià,
Moab, e foren los moabites [*] donant dons
Moab [*] e dels felisteus e de Amalech. 12
moabita e Lial e Obet e Jahaziel lo
moabites [*] donant dons per trahut a
moble e del bestiar del rey e sos fills ab
moch-se. 10 Per ço vench la ira de Déu
Moladè e en Sirzual 29 e en Belamè e en
Molet era príncep e guiador sobre la
Molid. 30 E los fills de Nadab foren
Moloti e a sos fills e a sos germans, e
molt, e tot lo setgle combat entre si ab
molt lo libre Del noble linatge de
molt. 39 E anaren a la intrade de Gadob
molt. 24 E los caps de las casas e de lurs
molt de temps, e vengueren sos germans per
molt, no hu volch fer. E pres Saül la sua
molt los plagué aquesta cose. 5 E ajustà
molt era levat en alt son regne sobre lo
molt loat, e molt terrible sobre tots los
molt terrible sobre tots los déus 26 de
molt aram [*]. 9 E oyí Tecuni, rey de
molt éran envergonyits los hòmens, e dix:
molt he follejat. 9 E parlà nostro Senyor
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1Par 22,3
açò féu aperallar David, e aperallà
1Par 28,21
casa de Déu. E [*] en tota la obra
1Par 29,1
e ell és fedrí jove e la obra és
1Par 29,21
ab lur abeuratge, e secrificis
1Par 21,13
13 E dix David a Gaddi: –[*]
1Par 22,4
tirienchs havían aportada a David
1Par 29,23
rey en loch de David, son pare, ab
1Par 22,8
sobre mi la paraule de Déu, dient
1Par 7,4
a host XXXVI M, car haguéran
1Par 20,2
fou sobre lo cap de David, e trach
1Par 20,5
e foren humiliats. 5 E aprés hach
1Par 21,13 am jo caure en las mans de Déu, car
1Par 29,2
e sefirs e marachdes [*], e
Par Prol,7
dels Reys, són ací recomptades. E
1Par 5,23
e Sanit e lo munt de Hermon, e
1Par 12,40 e vi e oli e bous e moltons en gran
1Par 22,5
de açò que havia obs son fill gran
1Par 29,10
David beneyí Déu devant tota la
1Par 29,16 16 Senyor, nostro Déu, tota aquesta
1Par 12,40
pances e figues e vi e oli e bous e
1Par 29,21 aquell die M braus e M merdans e M
1Par Prol,13 cuydes que sia nostra voluntat e de
1Par 4,27
fillas; e sos germans no hagueren
1Par 7,4
M, car haguéran moltas mullers e
1Par 22,3
la casa de Déu. 3 E ferros per fer
1Par 22,15
tu hi anediràs, 15 que ab tu són
1Par 23,17
fills. E los fills de Arabies foren
1Par 24,4
foren trobats dels fills de Aletzar
1Par 17,4
dient: 4 –Vé e digues a David
1Par 17,14
que tu. 14 E fer-l’he star en
1Par 17,14
E fer-l’he star en mon alberch e
1Par 17,16 dix: –Qui som jo, Senyor, ni qui és
1Par 21,3
de Déu, per què requers tu,
1Par 21,17
sia la tua mà sobre mi e la casa de
1Par 21,23
Evau a David: –Pren-la e fasse’n
1Par 22,11
per tostemps.” 11 Donchs ara,
1Par 28,2 en peus e dix: –Oyiu, mos germans e
1Par 28,2
e mon poble, jo havia proposat en
1Par 28,3
ha’m dit: “Tu no bestiràs casa en
1Par 28,4
alet a mi que negun de la casa de
1Par 28,4
per senyor e de la casa de Judà és
1Par 28,4
és mon pare, e entre los fills de
1Par 29,1
qui era devant ell: –Salamó,
1Par 29,3
he volgut més donar en la casa de
1Par 29,3
e d’argent que donaré a la casa de
1Par 29,14
la tua laor. 14 E com què som jo e
1Par 29,17
de ta mà, e teu és tot. 17 E jo sé,
1Par 29,17
teus alets. Jo amb la humilitat de
1Par 22,5
de cedre. 5 E adonchs dix David:
1Par 16,30
fas tota la terra, e †conega† lo
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molt aram sens nombre e sens pes, 4 e
molt hom cert e savi per fer totas
molt gran, car no és de hom lo palau, car
molt a tot Yrrael. 22 E menjaren e
Molt més am jo caure en las mans de Déu,
molta fusta de cedre. 5 E adonchs dix
molta benenansa, e obeyí e beneyí a ell
“Molta sanch has scampada [*] devant mi. 9
moltas mullers e molts infants. 5 E los
moltas despullas de la ciutat. 3 E menàmoltas batallas ab los felisteus, e aquí
moltas són las suas misericòrdies, que
moltas pedres de marbre. 3 E encara he
moltes qüestions de l’Avengeli axí matex
moltiplicaren molt. 24 E los caps de las
moltitut, car alegria era en Yrrael.
moltitut abans que morís. 6 E apellà son
moltitut e dix: –Beneÿt sias tu, Senyor,
moltitut que han endressat lur cor de
moltons en gran moltitut, car alegria era
moltons ab lur abeuratge, e secrificis
molts és jutjat, què sia vera cose, o que
molts infants e tots los linatges no
molts infants. 5 E los germans de tot lo
molts claus per obs de las portas del
molts mestres sabent obrar de fusta e
molts. 18 E los fills de Jasabat:
molts més que dels fills de Aytamar dels
mon servent: “Diu nostro Senyor: Tu no
mon alberch e mon regne per tostemps. E la
mon regne per tostemps. E la sua cadira
mon alberch, que tu m’hages fet venir? 17
mon senyor, açò? Ni per què serà gran
mon pare, e no en aquest poble per
mon senyor lo rey ço que bo sia a sos
mon fill, sia nostro Senyor ab tu, e seràs
mon poble, jo havia proposat en mon cor de
mon cor de bestir casa de repòs a l’archa
mon nom, car hom de batalla ést e sanch
mon pare per ésser rey sobre la casa de
mon pare, e entre los fills de mon pare
mon pare volch a mi fer rey e regnar sobre
mon fill, és u que nostro Senyor Déu ha
mon Déu, car encare he tresor d’or e d’
mon Déu, part tot açò que he aperallat al
mon poble que hajam tenguda fortsa de
mon Déu, que tu tries lo coratge dels
mon cor he vodades totas aquestas coses. E
–Mon fill Salamó és fedrí [*] e no sap
món qui no·s mou. 31 Alegren-se los
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1Par Prol,73 contredients, qui ab dents de cha
1Par 1,44 qui havia nom dabans Dinadab. 44 E
1Par 1,46 ell Cusun, de terra de Tennam. 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 Bahal-Anan [*]. 50 E
1Par 1,51
qui fou fill de Masaab. 51 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 Johenatan. E
1Par 10,5
que Saül havia fet, féu semblant e
1Par 10,6
havia fet, féu semblant e morí. 6 E
1Par 10,13
[*] e dejunaren VII jorns. 13 E
1Par 13,10
ço que mès la mà sobre l’archa; e
1Par 19,1
Capítol XVIIII º 1 Aprés tot açò,
1Par 29,28 VII, e en Jerusalem, XXXIII. 28 E
1Par 24,2
e Aliüd e Aletzar e Aytamar. 2 E
1Par 22,5
son fill gran moltitut abans que
1Par 10,7
de Ysrael que éran en lo pla que
1Par 13,11 irat David, com nostro Senyor havia
1Par 19,2
a Anum per aconortar-lo de la
1Par 19,18
e XXXX M paons, e fou-hi
1Par 21,12
dies lo glay de nostro Senyor per
1Par 21,14 14 E, adonchs, donà nostro Senyor
1Par 21,17 mon pare, e no en aquest poble per
1Par 21,22 ’m dóne, per ço que sia stancada la
1Par 5,22
C M, 22 menys de aquells qui éran
1Par 10,1
per los felisteus e caygueren
1Par 10,6
ceus e tota la casa ensemps foren
1Par 10,8
los felisteus e despullaren los
1Par 28,2
levà’s en peus e dix: –Oyiu,
1Par 11,46 moabita e Lial e Obet e Jahaziel lo
1Par 1,5
e Magoy, Naday e Genam e Tubal e
1Par 1,30
e Mibsan 30 e Mismà e Dumà e
1Par Prol,51
Del noble linatge de enterpetrar,
1Par 16,30
terra, e †conega† lo món qui no·s
1Par 6,3
3 E los fills de Abram foren Aron e
1Par 6,49
sobre Yrrael, axí com ho manà
1Par 15,15
l’archa de Déu, axí com manà
1Par 21,29 lo tabernacle de nostro Senyor, que
1Par 22,13
e los judicis que comanà Déu a
1Par 23,13
E los fills de Abram foren Aron e
1Par 23,14
devant nostro Senyor [*]. 14 E
1Par 23,15
lo trip de Leví. 15 E los fills de
1Par 2,1
de Jacob, al qual nostro Senyor
1Par Prol,78
no són en las coses, mas que sia
1Par 2,5
5 E los fills de Fares foren Srom e
1Par 1,50
sua ciutat era Pahí, e lo nom de sa
1Par 2,18
fill de Srom, engendrà d’Asubà, sa
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morden, en poblich maldient, legint per
morí Bele, e regnà en son lloc Joab, fill
morí Cusun, e regnà aprés ell Edat [*],
morí Edat, e regnà en son loch Samblà de
morí Samblà, e regnà en son loch Saül de
morí Saül de Roebet, e regnà en son loch
morí Bahal-Anan, e regnà en son loch Edar;
morí Adar, e foren majorals de Edom: Tamnà
morí Srom en Calev-Efrata. E la muller de
morí Sàled sens infans. 31 E los fills d’
morí Gèter sens infans. 33 E los fills de
morí. 6 E morí Saül e III fills ceus e
morí Saül e III fills ceus e tota la casa
morí Saül per sa colpa, car ell peccà
morí aquí devant Déu. 11 E fou irat David,
morí Naàs, rey dels fills d’Amon, e regnà
morí en bona vellesa e sadoll de dies e de
moriren Nadab e Aliüd devant lur pare,
morís. 6 E apellà son fill Salamó e manàmort era Saül e sos fills e tota la host
mort Assahà, e apellà aquell loch «Fares
mort de son pare, e vengueren los
mort Sofach, príncep de la host. 19 E
morteldat de la terra per l’àngel
morteldat en Yrrael e cayguéran de Yrrael
morteldat. 18 E l’àngel de nostro Senyor
morteldat sobre lo poble. 23 E dix Evau a
morts en la batalla, [*] e habitaren aquí
morts en lo munt de Gelboe. 2 E encalsaren
morts. 7 E, com vaeren tots los hòmens de
morts, [*] qui foren cayguts en lo munt de
mos germans e mon poble, jo havia proposat
Mosbaytat. 12,Tit Capítol XII 1 Aquests
Mose e Tiram. 6 E los fills de Gómer foren
Mossaà e Adat e Temà 31 e Geçur e Nafís e
mostrant aquellas coses de l’Avengeli, là
mou. 31 Alegren-se los cels e sbalaesca
Moysès e Maria, lur germana. E los fills
Moysès, missatge de Déu. 50 Aquests són
Moysès, segons lo manament de Déu, en lurs
Moysès havia fet en lo desert, e [*] lo
Moysès sobre Yrrael. Sforse’t e conforte
Moysès. [*] per secrifichar al santuari
Moysès, l’hom de Déu, e sos fills foren
Moysès foren Gerson e Elízer. 16 E los
mudà lo nom Yrrael. Aquests foren fills de
mudade ab lo actor e ab lo mestre. Menys
Mul. 6 E los fills de Zàram foren [*]. 7
muller era Machabel, filla de Matret, qui
muller, Gericó. Aquests són sos fills:
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1Par 2,19
murí Esubà, e pres Subà Efetar per
1Par 2,21
pare de Galaad, e pres-la per
1Par 2,24
morí Srom en Calev-Efrata. E la
1Par 2,26
[*]. 26 E Gerechinel hach altre
1Par 2,29 Nadab e Abissur. 29 E lo nom de la
1Par 2,35
35 E Seran donà-li sa filla per
1Par 3,3
lo qual hach de Abchalà, sa
1Par 4,18
e Ysbè, pare de Ystemó. 18 E sa
1Par 4,19
qui pres Marot. 19 E lo fill de la
1Par 7,15
pare de Galaad. 15 E Mahir pres
1Par 7,16
sinó fillas. 16 E infantà Macahà,
1Par 7,23
aconhortar-lo. 23 E tornà ab sa
1Par 8,9
ses mullers. 9 E infantà Amino, sa
1Par 8,29
Jerusalem. 29 E a Gabaon [*] e la
1Par 9,35
era apellat Jahagel, e lo nom de sa
1Par 4,5
E Assur, senyor de Techà, e hach II
1Par 7,4 a host XXXVI M, car haguéran moltas
1Par 8,8
ne trematia Huzim e Araàs, ses
1Par 14,3
poble d’Irrael. 3 E pres David més
1Par 15,12
santificau-vos, e vostres
1Par 12,40
pa amb àzens e ab camells e ab
1Par 8,40
de batalla tirant bé d’arcs e
1Par 23,28
sobre las claustres [*] e sobre lo
1Par 28,17
dels bacins e los denejadors d’or
1Par 4,42
als fills de Simeon e anaren en lo
1Par 5,23
entrò a Baaltimon e Sanit e lo
1Par 6,67
de reculliment: Siquèn, en lo
1Par 10,1
felisteus e caygueren morts en lo
1Par 10,8
morts, [*] qui foren cayguts en lo
1Par 11,13
13 Ell era ab David a part de
1Par 12,8
laugers com a cabirols sobre las
1Par 15,28 delmàtiga blancha. 28 E tot Yrrael
1Par 2,19
fills: Sézer e Sobal e Ardon. 19 E
1Par 6,19
los fills de Merarí foren Maalia e
1Par 11,43 Aman, fill de Mahacà, e Josafat lo
1Par 6,47
Sàmer, 47 fill de Meassí, fill de
1Par 23,21
21 E los fills de Merarí: Maalí e
1Par 23,23
fills de Sis [*]. 23 E los fills de
1Par 24,26
26 E los fills de Merarí, Maalí e
1Par 24,26
Merarí, Maalí e Muzí, e lo fill de
1Par 24,30
fou Joaramael. 30 E los fills de
1Par 1,19
lo nom de la un fou Fàlech, e
1Par 4,30
Belamè e en Èssam e en Colat 30 e
1Par 4,38
per noms majorals en linatges e
1Par 5,16
Galaad e en Besan e en ses vilas e
1Par 11,2
seràs pastor del meu poble [*] e tu
1Par 11,18
aportaren-la a David. E David no
1Par 11,20 ell gità la sua lansa sobre CCC que
1Par 20,3
Maguerà, en la pedrera del ferro, e
1Par 26,32 totas coses de nostro Senyor Déu e
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muller e infantà-li Hur. 20 E [*] Hurí,
muller. E ell era de LX anys, e engendrà
muller de Srom, qui havia nom Abià,
muller, qui hach nom Atharà. Aquesta fou
muller de Abissur, Abial, e infantà-li
muller, e infantà Aray Estey. 36 E Estey
muller [*]. 4 Aquests V li nasqueren en
muller la judaycha infantà Gèrech, pare de
muller de Odià, germana de Ènam, pare de
muller germana dels huzamitans [*], qui
muller de Mahir, fill e mès-li nom
muller, e consabé un fill, e mès-li nom
muller, Joab e Sabià e Messà e Melcan 10 e
muller del senyor de Gabaon havia nom
muller Mahacà, 36 e son fill lo primer nat
mullers, Elà [*]. 6 E Nahatà li infantà
mullers e molts infants. 5 E los germans
mullers. 9 E infantà Amino, sa muller,
mullers en Jerusalem, e engendrà fillas e
mullers e vostros infants e vostros
muls e ab bous, ab vianda [*], ab pances e
multiplicaren en infants e haguéran néts e
mundament de tota la segrestia en la obra
munde [*] e als bacins d’argent a pes de
munt de Saÿr D hòmens a batalla. E Anaria
munt de Hermon, e moltiplicaren molt. 24 E
munt de Efraÿm ab sos deports [*], 68 [*]
munt de Gelboe. 2 E encalsaren los
munt de Gelboe. 9 E [*] tolguéran lo cap a
munt, com los felisteus se ajustaren aquí
muntanyas per cuyta. 9 E Ésser era lo cap
muntave l’archa del testament de Déu ab
murí Esubà, e pres Subà Efetar per muller
Musí, e aquests lurs linatges dels
mutaneu 44 e Uizies lo stareu, e
Muzí, fill de Merarí, fill de Leví. 48 E
Muzí. E los fills de Maalí, Aletzar e Sis.
Muzí foren [*] Meab e Àder e Gerencot. 24
Muzí, e lo fill de Muzí, Jaassies. 27 E
Muzí, Jaassies. 27 E foren fills de [*]
Muzí foren Maalí e Éder e Geremot. Aquests
·n aquest temps fou pertida la terra; e lo
·n Batuel e en Ormià e en Sichaló 31 e en
·n las casas de lurs pares e cresqueren
·n tots los deports de Cedron dessobre
·n seràs senyor.” 3 E vinguéran tots los
·n volch beura, e santifichà a nostro
·n matà, e ell era en compte dels III pus
·n Magerot. E axí ho féu de totas las
·n la casa del rey. 27,Tit Capítol XXVII 1
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1Par 28,8
la congregació de nostro Senyor e
1Par 29,12 Senyor, regnes e regnaràs pertot, e
1Par 29,12
mà és tota fortsa e vasallatge, e
1Par 10,12
host e anaren allà, e portaren-se
1Par 12,19
concell dels caps dels felisteus lo
1Par 16,43
E aprés que açò fou fet, anà-ce
1Par 17,6
·m féssan casa de cedres ni que me
1Par 19,5
tremès-los-ne. 5 E anaren-se
1Par 19,15
e vengueren a la ciutat, e Joab se
1Par 20,3
de la ciutat. 3 E menà-sse
1Par 20,3
fills d’Amon. E puxs tornà-ce
1Par 21,23
Evau a David: –Pren-la e fasse
1Par Prol,93
dels altres són sordes, què
1Par 23,4
per nombre XXXVII M. 4 E havia1Par 10,9
armas en lur terra e sercharen1Par 8,7
habitadors, e foren cativats: 7
1Par 7,28
sas viletas, e·ntorn devés orient
1Par 19,1
XVIIII º 1 Aprés tot açò, morí
1Par 19,2
–Faré amistansa ab Naum, fill de
1Par 2,10
Aminadab, e Aminadab engendrà
1Par 2,11 Aminadab engendrà Naasson [*]. 11 E
1Par 1,29
lo primer nat de Ysmael hach nom
1Par 6,15
cativà Judà e Jerusalem en mà de
1Par 1,26
Éber, Fàleig e Rahú 26 e Salech e
1Par 2,28
los fills de Onam Samay [*]; foren
1Par 2,30
li Aban e Molid. 30 E los fills de
1Par 9,36
Bàal, e l’altre, Ner, e l’altre,
1Par 24,1
depertits. E los fills de Aron éran
1Par 24,2
e Aletzar e Aytamar. 2 E moriren
1Par 6,3
germana. E los fills de Aron foren
1Par 1,5
fills de Jàfet foren Gómer e Magoy,
1Par 2,54
los fills de Samet foren Laem e lo
1Par 3,7
6 [*] Elizamà, 7 Elifàlet e Nova e
1Par 1,31 e Mossaà e Adat e Temà 31 e Geçur e
1Par 11,39 de Guerrí, 39 e Sàlet lo amonita, e
1Par 29,9
complit donaren a nostro Senyor, e
1Par 24,31
per lurs casas peiroals. 31 E
1Par 29,24
E tots los prínceps e vessalls, e
1Par 11,37
e Achia lo folonita, 37 [*] e
1Par 1,37
37 E los fills de Reuel foren
1Par 4,6
e hach II mullers, Elà [*]. 6 E
1Par 4,6
e Asfí. Aquests foren los fills de
1Par 26,11
-lo cap, 11 e Erlabies lo segon, e
1Par 1,40
E los fills de Saban foren Aylam e
1Par 26,29 de sos germans. 29 E de Isbar, e de
1Par 8,30
altre Sis e l’altre Bèal e aprés
1Par 2,2
Zabulon, 2 Dan, Josep, Benjamín,
1Par 6,76
e lurs axides. 76 E del trip de
1Par 7,13
fills de Deyar. 13 E los fills de
1Par 12,40 prop, axí com Ysachar e Zabulon i
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·n oyida de Déu vos ho dich, que guardeu e
·n ta mà és tota fortsa e vasallatge, e·n
·n ta mà és de sfortsar e de axalsar a
’n lo cos de Saül e los cossos de sos
’n féran tornar dient: –Ab los nostros
’n tot lo poble, cascú en sa casa, e David
’n bastissen.” 7 E per ço [*]: “Diu nostro
’n e denunciaren-ho a David. E David
’n tornà a la ciutat de Jerusalem. 16 E
’n lo poble que era en ella, e posà a
’n David [*] en Jerusalem. 4 E aytentost
’n mon senyor lo rey ço que bo sia a sos
n’he jo a fer?» (so és, si las orrellas
n’hi d’aquests XXIIII M ordonats al
na tota la lur terra entorn per fer
Naaman e Axiès e Guera [*] a Manàat [*]. 8
Naaran, e devés ponent Èsser e sas viletas
Naàs, rey dels fills d’Amon, e regnà son
Naàs, car son pare en son temps me féu
Naasson [*]. 11 E Naasson engendrà Salmon,
Naasson engendrà Salmon, e [*] Bohors. 12
Nabayot, e l’altre Cadar e Adobael e
Nabugadonesor. 16 E axí foren los fills de
Nacor e Tare, 27 e Tare engendrà [*]
Nadab e Abissur. 29 E lo nom de la muller
Nadab foren Sàled, Epahim. E morí Sàled
Nadab, 37 e l’altre, Gaguedó, e l’altre,
Nadab e Aliüd e Aletzar e Aytamar. 2 E
Nadab e Aliüd devant lur pare, menys de
Nadap e Aliüd e Aletzar e Aytamar. 4 E
Naday e Genam e Tubal e Mose e Tiram. 6 E
Nafà e Acorrobech e Joab e la meytat de
Nàfech e Jafia 8 [*] e Eludà [*]. 9 Tots
Nafís e Quèdema. Aquests foren fills de
Nafrayà, lo baró portador de las armes de
nagex lo rey David se alegrà de gran goig.
naguex ells gitaren sorts contre lurs
naguex tots los fills del rey David [*] a
Naharay, fill de Sbay. 38 E Joel, germà de
Nàhat e Jamre e Sammà e Miran. 38 E los
Nahatà li infantà Acuzam e Éfer e Timuy e
Nahatà. 7 E los fills de Elà foren Sàlet e
Nalabies lo terç, e Azacharies lo quart;
Nanat e Ebel e Safí e Onan. E los fills de
Nanies e de sos fills, a la obre defora
Nap 31 e Gedor e Aquió e Sàquer [*]. 32 E
Naptalim, Gad e Asser. 3 E los fills de
Naptalim hagueren Cades, en Galileya e
Naptalim foren Gaziel e Guÿm e Gétzare e
Naptalim, hi portaven pa amb àzens e ab
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1Par 27,19
fill de Abadies; e del trip de
1Par 3,22
foren Atús e Gagal e Barzaa e
1Par 3,23
qui foren V. 23 E los fills de
1Par 6,35
de Stenà, fill de Mèat, fill de
1Par 25,30
e éran XII; 30 e la XXIII ª sort, a
1Par 26,6
beneÿt. 6 E a Zamaÿas, son fill,
1Par 3,1
Aquests són los fills de David que
1Par 3,4
sa muller [*]. 4 Aquests V li
1Par 3,5
regnà XXXIII anys e VI mesos. 5 E
1Par 1,13 E Canaan, Sidon, [*] fou son primer
1Par 1,29
són les generacions: Lo primer
1Par 1,29 nat de Abraam fou Ysmael; lo primer
1Par 2,3
Barsua [*]. E féu [*] lo primer
1Par 2,13
13 E Gessè engendrà son primer
1Par 2,25
fills de Gerexinel [*], lo primer
1Par 2,27 que hach de Gerechinel, son primer
1Par 2,42 de Gerachinel, fou Messà son primer
1Par 2,50
50 [*] Fill de Hur, lo seu primer
1Par 3,15
15 E los de Jozies: son primer
1Par 4,4
II foren fills de Hur, primerament
1Par 5,1
quint 1 Los fills de Rubèn, primer
1Par 5,1
e axí Rubèn no fou anomenat primer
1Par 5,3
3Donchs, los fills de Rubèn, primer
1Par 6,28
28 E los fills de Samà: lo primer
1Par 8,1 Benjamín engendrà Bael, son primer
1Par 8,30
30 e lo nom de son primer
1Par 8,39
Àssech, son germà: fou lo primer
1Par 9,5 5 E de Salochan; Esayay, son primer
1Par 9,36
Mahacà, 36 e son fill lo primer
1Par 20,6
que éran XXIIII dits. Aquest fou
1Par 24,23
fills de Abaron, Jories, lo primer
1Par 26,2 Masalonies fou Azacaries son primer
1Par 26,4 Obetdeedom: fou Samaÿas son primer
1Par 26,10
cap, per ço car no era lo primer
1Par 27,13 del deèn mes fou príncep Mearí de
1Par 4,23
a Moab [*]. 23 E los habitadors de
1Par 2,36
Aray Estey. 36 E Estey engendrà
1Par 2,36 Estey. 36 E Estey engendrà Natan, e
1Par 3,5
aquests fills: Sevichà e Sebab e
1Par 17,1
David stave en son alberch, dix a
1Par 17,2
Déu stà dessots cortines. 2 E dix
1Par 17,3
aquella nit fou la paraula de Déu a
1Par 17,15
e tota aquesta vizió que Déu dix a
1Par 17,15
vizió que Déu dix a Natan, dix
1Par 29,29
vaedor, sobre las Peraules de
1Par 15,24
la archa. 24 E Abanies e Josofat e
1Par 24,6
6 E scriví-los Samaÿas, fill de
1Par 26,4
e Joel lo terç, e Secar lo quart, e
1Par 25,2
de Assap foren Satur e Josep e
1Par 27,15 príncep Helday de Natorfat, fill de
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Naptalim, Gerimot, fill de Aziel; 20 e del
Naries e Saphar, qui foren V. 23 E los
Naries foren Joanay, Etzachies e
Nasay, 36 fill de Altarà, fill de Joel,
Nasiot e a sos fills e a sos germans, e
nasquéran fills que fóran senyors de la
nasqueren en Hebron: lo primer hach nom
nasqueren en Hebron, e regnà aquí VII anys
nasqueren-li en Jerusalem aquests fills:
nat, e los eteus 14 e gebuzeus e amoreus e
nat de Abraam fou Ysmael; lo primer nat de
nat de Ysmael hach nom Nabayot, e l’altre
nat de Judà mal en l’esguardament de Déu,
nat Eliab, lo segon Amadab, lo terç [*],
nat Ram e Bunà e Roen e Somach [*]. 26 E
nat Maas, e Jaquim e Quer. 28 E foren los
nat, e Abipcí e los de Merezà, pare de
nat fou de Efrata e hach nom Subal, pare
nat hach nom Joatan, lo segon Joatxí, lo
nat d’Efrata e pare de Baslem. 5 E Assur,
nat de Yrrael, mas per ço com ensutzà lo
nat. 2 Mas Judà era soberch a sos germans
nat de Yrrael, foren Enach e Falum e Cerom
nat ceu fou Jasén, e Eluà. 29 E los fills
nat, e Sbael lo segon, e Acayà lo terç, 2
nat era Abdon, e l’altre Assur e l’altre
nat Ulam, e Gebús fou lo segon e Elifàlet
nat, e sos fills. 6 [*] de Zàram, Gesrael
nat hach nom Abdon, [*] e l’altre, Sis, e
nat en Rafà. 7 [*] e aucís-lo Jonatan,
nat, e Amarias, lo segon, e Jasaziel, lo
nat, e Jaziel lo segon, e Sabadies lo
nat, e Johozap lo segon, e Joel lo terç, e
nat e son pare féu-lo cap, 11 e Erlabies
Natafat, del linatge de Gera, e [*] éran
Natahim e de Gaderà habitaven aquí ab lo
Natan, e Natan engendrà Sabet, 37 e Sabet
Natan engendrà Sabet, 37 e Sabet engendrà
Natan e Salamó; aquests IV hach de
Natan profeta: –Vet que jo sech en casa
Natan a David: –Fes tot ço que és en ton
Natan profeta dient: 4 –Vé e digues a
Natan, dix Natan a David. 16 E vench David
Natan a David. 16 E vench David e stech
Natan profeta [*]. 30 Ab tot son regisme e
Natanael e Masay e Zacaries e Beniaes e
Natanael, escrivà del trip de Leví, devant
Natanael lo quint, 5 e Amiel lo sizè, e
Natenies e Asserella [*] qui profetitzave
Natiel, e en sa companya éran XXIIII M
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1Par 27,17
Ysabies, fill de Camiel; fill de
1Par 27,15
XII èn mes fou príncep Helday de
1Par 12,3
fill de Smanat; e Brachà e Geadà e
1Par 1,19
e Cella engendrà Éber. 19 E foren
1Par 7,21
E meteren-los hòmens de Gat,
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
los duchs dels trips e los primers
1Par 19,2
2 E dix David: –Faré amistansa ab
1Par Prol,49 meu treball provat per los jueus e
1Par 22,14
e fusta e pedre t’he aparallade, e
1Par 29,7
e [*] XVIII M quintars de aram, e
1Par Prol,53
aquell [*] lo qual ull no ha vist
1Par Prol,70 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 12,17
venguts per pau ni per ajudar-li,
1Par 12,33
L M. Aquests no éran de II cors
1Par 16,22 reys: 22 “No toqueu los meus untats
1Par 17,9
matex, e no s’estremerà res més,
1Par 19,4
al mantó [*], e tremès-los1Par 23,26
no tolrà als levites lo tabernacle
1Par 29,27 Yrrael 27 [*] XXXX anys: en Hebron
1Par 3,18
e Cenazar e Jacomies e Assomà e
Par Prol,2
tal e ten gran que sens aquest, si
1Par 16,21
una gent en altre [*]. 21 E Déu a
1Par 16,21
a negun altre poble no sofarí que
1Par 28,4
nostro Senyor ha més alet a mi que
1Par 23,26
tolrà als levites lo tabernacle ne
1Par 1,11
d’ell isqueren los luetrans e los
1Par 15,2
tenda. 2 E adonchs dix David que
1Par 17,20
las tuas noblesas. 20 Senyor Déu,
1Par 17,21 com lo teu poble de Yrrael? No ha
1Par 12,34
ne de II caras. 34 E dels fills de
1Par 9,36
Sis, e l’altre, Bàal, e l’altre,
1Par 26,28
Saül, fill de Cis, e Abner, fill de
1Par 19,6
d’argent per soldejar Aran e
1Par 2,53
e la Putaria e lo Sunutà e lo
1Par 11,38
fill de Sbay. 38 E Joel, germà de
1Par 2,14
lo segon Amadab, lo terç [*], 14
1Par 8,40
multiplicaren en infants e haguéran
1Par 2,9
E los fills de Srom que li infantà
1Par Prol,44
no rebran la mia releció en letí
1Par Prol,54
qual ull no ha vist ne orrella oÿt,
1Par 12,17
e dix-los si éran venguts per pau
1Par 17,6
digués que·m féssan casa de cedres
1Par 17,16 Senyor, e dix: –Qui som jo, Senyor,
1Par 22,13
’t e conforte’t, e no·t temes
1Par 28,20
e sias fort e fes açò, no·t temes
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Naton, Sadoch; 18 e dell trip de Judà,
Natorfat, fill de Natiel, e en sa companya
Natot. 4 E Samaÿas de Gabaon, que era dels
nats a Éber II fills, lo nom de la un fou
nats de la terra, car devallaren a pendre
nats anaven als lats del rey. 19,Tit
nats [*] de Get, e cayguéran en la mà de
nats del poble: –[*] comptau Yrrael, de
nats de las companyes que servien lo rey e
Naum, fill de Naàs, car son pare en son
·ncara de assò qui és per l’apòstol?
·ncara tu hi anediràs, 15 que ab tu són
·ncara més C M quintars de ferro. 8 E
ne orrella oÿt, ni és pujat en cor d’
ne prengueren aximpli. Jo parlí aquestas
ne tench dol molt de temps, e vengueren
ne trematia Huzim e Araàs, ses mullers. 9
ne si éran ab ell de un cor ensemps, o si
ne de II caras. 34 E dels fills de
ne ab los meus profetas no vullau
ne [*] falcia no diran per enganar-lo
ne. 5 E anaren-se’n e denunciaren-ho
ne negunes coses per son servey. 27 Car
ne regnà VII, e en Jerusalem, XXXIII. 28 E
Nebabies. 19 E los fills de Padies,
negú vol provar a si matex la centència de
negun altre poble no sofarí que negun hom
negun hom vos nogués e corregí los reys:
negun de la casa de mon pare per ésser rey
negunes coses per son servey. 27 Car
nemitans [*] 12 [*] e los casaluytans, e
nengú no s’acostàs en l’archa de Déu,
nengú no és semblant a tu, e no és altre
nenguna gent en la terra que Déu hi sia
Neptalim [*] portant lansa e scut foren
Ner, e l’altre, Nadab, 37 e l’altre,
Ner, e Joab, fill de Seruià, tot ço qui
Neraymà e Doran e Macà, e encara que
Nestranyà, e aquells qui axiren dels
Netà, e Amibear, fill de Guerrí, 39 e
Nethan lo quart, e Raday lo quint, 15
néts e foren C L. Tots aquests isqueren
Nezaracamel foren Rama e Calubay. 10 E
ni per què·s cuyden e cuydaren que [*] la
ni és pujat en cor d’home, aquellas coses
ni per ajudar-li, ne si éran ab ell de
ni que me’n bastissen.” 7 E per ço [*]:
ni qui és mon alberch, que tu m’hages fet
ni hages pahor. 14 Vet que en ma pobretat
ni hages por, car nostro Senyor Déu és ab
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1Par 28,20
Déu és ab tu. No·t derrelinquirà
1Par 21,3
què requers tu, mon senyor, açò?
1Par 15,21
[*]. 21 E Mateties e Elifeu e
1Par 15,29
venguda tro a la ciutat de David,
1Par 1,10
Sàbaa e Dedan. 10 E Cus engendrà
1Par 9,33
per las cambres, car de die e de
1Par 17,3
Senyor és ab tu. 3 E en aquella
1Par 7,35
foren Safaà e Vinè e Severs e
Par Prol,10
és dit remembrament de açò que
Par Prol,12
en la Lig e en los libres dels Reys
1Par Prol,27
III veriatats. E certes Oríginers
1Par Prol,29 paraules, ço és a saber, que la una
1Par Prol,38
[*]. Donchs si als altres
1Par Prol,42
lig en lurs sgleyas, la qual cose
1Par Prol,44 enterpetredors, e adonchs, per què
1Par Prol,50
l’apòstol? Sapiau que jo he scrit
1Par Prol,53 [*]: «Veuran aquell [*] lo qual ull
1Par Prol,68 on diu que los LXX enterpetredors
1Par Prol,77
reproven, axí si virtut e vici
1Par Prol,82 e smanade, del lenguatge grech, e
1Par Prol,94
jo a fer?» (so és, si las orrellas
1Par 2,34
de Gerechmael. 34 E Seran
1Par 4,10
tua mà ab mi, e feràs companya de
1Par 4,27
fills e VI fillas; e sos germans
1Par 4,27
molts infants e tots los linatges
1Par 5,1
generació a [*] Judà, e axí Rubèn
1Par 7,15
e lo nom del segon Salfat, lo qual
1Par 10,4
la per lo meu cos, que si vénan los
1Par 10,4
escuder, per ço com lo temia molt,
1Par 10,14
ell demanà concell a fitilera, 14 e
1Par 11,18
e aportaren-la a David. E David
1Par 11,19
de lur ànima la han portada. E
1Par 11,21
quals fou senyor, e entre lo terç
1Par 11,25 XXX pus honrats, mas entrò al terç
1Par 12,17
a sos enamichs, sens tort que ell
1Par 12,19
felisteus contre Saül a batalla, e
1Par 12,33 armats a batalla foren L M. Aquests
1Par 13,3
l’archa de Déu a nós, car
1Par 13,9
l’archa per retenir-la, que
1Par 13,13
de Déu en casa mia?» 13 E per ço
1Par 15,2
2 E adonchs dix David que nengú
1Par 15,13
lo loch, 13 car Déu en la primaria
1Par 15,13 entendre envés ell, per ço com nós
1Par 16,21
[*]. 21 E Déu a negun altre poble
1Par 16,22 meus untats ne ab los meus profetas
1Par 16,30
la terra, e †conega† lo món qui
1Par 17,4 mon servent: “Diu nostro Senyor: Tu
1Par 17,5
casa en què jo habit, 5 car
1Par 17,6
que aministraven lo meu poble,
1Par 17,9
he e posar-l’he en si matex, e
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ni·t lexarà tro que hages complida la
Ni per què serà gran colpa en Yrrael? 4 E
Nicamas e Obetedom e Joel e Azaries
Nicol, filla de Saül, sguardà per la
Nimereob, e aquest comensà de ésser hom
nit éran sobre ells matexos al servey. 34
nit fou la paraula de Déu a Natan profeta
Nival. 36 E los fills de Safaà foren Sua
no podem dir, de las coses lexades, car
no són planament contengudes e són lexades
no ten solament [*] los axemplas de IIII
no hy concentí e los altres aytentost
no covenia de tenir ço que una vegada
no sabéran los LXX enterpetredors, e
no rebran la mia releció en letí ni per
no ha molt lo libre Del noble linatge de
no ha vist ne orrella oÿt, ni és pujat en
no han e [*] la sgleya ho té en dupte?
no són en las coses, mas que sia mudade ab
no deuria ésser tengut per lur enamich com
no són entanents). Prol,Expl Ací acaben
no hach fills, sinó fillas, e havia un
no destroyr-me, jo faré açò e açò. E féu
no hagueren molts infants e tots los
no cresqueren tant com los fills de Judà.
no fou anomenat primer nat. 2 Mas Judà era
no hagué sinó fillas. 16 E infantà Macahà,
no circunciozos scarnir-m’han. E l’
no hu volch fer. E pres Saül la sua spasa
no requerí nostro Senyor, per ço que Déu
no·n volch beura, e santifichà a nostro
no la volch beura. Açò féran los III
no poch venir. 22 E Benayà, fill de
no hy vench, e mès-lo David sobre son
no·ls tenia: –E per qualque rahó
no los ajudà, car ab concell dels caps
no éran de II cors ne de II caras. 34 E
no la havem raquesta en lo temps de Saül.
no caygués, car la vadella alenegà e moch
no la recullí ab si en la sua ciutat, e
no s’acostàs en l’archa de Déu, sinó los
no·m donà entendre envés ell, per ço com
no·l requerim segons dret. 14 E los
no sofarí que negun hom vos nogués e
no vullau maliciajar.”» 23 «Cantau a
no·s mou. 31 Alegren-se los cels e
no bastiràs casa en què jo habit, 5 car no
no he habitat en casa del die ensà que jo
no que·ls digués que·m féssan casa de
no s’estremerà res més, ne [*] falcia no
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1Par 17,9
s’estremerà res més, ne [*] falcia
1Par 17,13
ells seran a mi fills, e la mia mà
1Par 17,20 tuas noblesas. 20 Senyor Déu, nengú
1Par 17,20
Déu, nengú no és semblant a tu, e
1Par 19,3
-te de ton pare? Sàpies que
1Par 19,5
E David tremès als missatgers que
1Par 19,19
ab David e serviren-lo. E puxs
1Par 21,6
d’armes. 6 E Leví e Benjamín
1Par 21,17
lo mal. Mas aquestas ovellas, qui
1Par 21,17
sobre mi e la casa de mon pare, e
1Par 21,24
24 E dix lo rey [*] a Evau: –Axí
1Par 21,24
compraré ab planer argent, car jo
1Par 22,5
–Mon fill Salamó és fedrí [*] e
1Par 22,13
Yrrael. Sforse’t e conforte’t, e
1Par 23,11
Sizà lo segon; Gedús e Barià
1Par 23,17
e fou cap pedtró. 17 [*] e
1Par 23,26 ’l en Jerusalem per tostemps. 26 E
1Par 24,4
foren XVI. E dels fills de Aytamar
1Par 24,28 Los fills de Maalí fou Aletzar, que
1Par 26,10
fou Sambrí lur cap, per ço car
1Par 27,23 de cade trip de Yrrael. 23 E David
1Par 27,24 de Seruià, lo comensà a comptar e
1Par 27,24
fou la ira de Déu en Yrrael e
1Par 28,3
Senyor [*]. 3 E Déu ha’m dit: “Tu
1Par 28,20
conforte’t e sias fort e fes açò,
1Par 29,1
jove e la obra és molt gran, car
1Par 29,5
Donchs, qual serà aquell qui
1Par 11,5
los habitadors [*] a David:
1Par 11,19
a nostro Senyor, 19 e dix:
1Par 16,22
vos nogués e corregí los reys: 22
1Par 17,21
aytal com lo teu poble de Yrrael?
1Par 21,30
era en aquell temps en Banià. 30
1Par 28,20
car nostro Senyor Déu és ab tu.
1Par Prol,51 jo he scrit no ha molt lo libre Del
1Par 17,19
és vengut a plaer, has feta aqueta
1Par 25,5
rey ab paraules de Déu per axalsar
1Par 17,19
noblesa per fer a saber las tuas
1Par 17,21 al teu poble, e metre lo teu nom en
1Par 1,4
3 Henoch, Matusalem, Làmech, 4
1Par 14,6
e Elisua e Helifàlet 6 e Noga e
1Par 14,6
5 e Hibear e Elisua e Helifàlet 6 e
1Par 16,21 poble no sofarí que negun hom vos
1Par 8,2
lo segon, e Acayà lo terç, 2 e
1Par 1,19
19 E foren nats a Éber II fills, lo
1Par 1,19
temps fou pertida la terra; e lo
1Par 1,29
lo primer nat de Ysmael hach
1Par 1,39 Geheman e Manahà e Lotan, que hach
1Par 1,43
Bele, fill de Beor, qui havia
1Par 1,46
ferí Median al camp de Moab; e lo
1Par 1,50
e regnà en son loch Edar; e lo
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no diran per enganar-lo axí com en los
no·s levarà de ssobre ells, axí com la he
no és semblant a tu, e no és altre Déu
no és altre Déu sinó tu, tot axí com
no hy són venguts per axò, sinó per spiar
no li venguéssan devant, car molt éran
no volguéran ajudar [*] als fills de Amon.
no foren comptats ab ells, e fou sbaleÿt
no han fet mal. Senyor, sia la tua mà
no en aquest poble per morteldat. 18 E l’
no és per mi comprat, mas jo ho compraré
no vull res prestar ço del teu a nostro
no sap entendre en bestir la casa de Déu
no·t temes ni hages pahor. 14 Vet que en
no hagueren gayre infants e foren casa
no hagué més fills. E los fills de Arabies
no tolrà als levites lo tabernacle ne
no foren sinó VIII. 5 E pertiren-los per
no hach fill. 29 De Sis [*] fou Joaramael.
no era lo primer nat e son pare féu-lo
no féu comptar lo trip de Leví de hom de
no splegà, car entretant fou la ira de Déu
no pujà lo nombre de las paraules dels
no bestiràs casa en mon nom, car hom de
no·t temes ni hages por, car nostro
no és de hom lo palau, car de nostro
no umpla [*] sa mà e que la stena a nostro
–No vingues ací. E pres David la devesa de
–No plàcia a Déu que jo fassa aquesta
“No toqueu los meus untats ne ab los meus
No ha nenguna gent en la terra que Déu hi
No pogué David anar devant ell per
No·t derrelinquirà ni·t lexarà tro que
noble linatge de enterpetrar, mostrant
noblesa per fer a saber las tuas noblesas.
noblesa. E donà Déu a Aman XIIII fills e
noblesas. 20 Senyor Déu, nengú no és
noblesas e en tamor, e gitar gent devant
Noè, Sem, Cam, Jàfet. 5 Los fills de Jàfet
Nófet e Jasia 7 e Elizamà e Beliadà e
Noga e Nófet e Jasia 7 e Elizamà e Beliadà
nogués e corregí los reys: 22 “No toqueu
Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E Sbael
nom de la un fou Fàlech, e·n aquest temps
nom de son germà fou Gechan. 20 E Gechan
nom Nabayot, e l’altre Cadar e Adobael e
nom Ramnà. 40 E los fills de Saban foren
nom dabans Dinadab. 44 E morí Bele, e
nom de la sua ciutat era Avir. 47 E morí
nom de la sua ciutat era Pahí, e lo nom de
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1Par 1,50
nom de la sua ciutat era Pahí, e lo
1Par 2,1
al qual nostro Senyor mudà lo
1Par 2,24
E la muller de Srom, qui havia
1Par 2,26
hach altre muller, qui hach
1Par 2,29
[*]; foren Nadab e Abissur. 29 E lo
1Par 2,34
e havia un catiu egipcià, que havia
1Par 2,48
E una concupina de Sàaf, que hach
1Par 2,50
seu primer nat fou de Efrata e hach
1Par 3,1 nasqueren en Hebron: lo primer hach
1Par 3,15
los de Jozies: son primer nat hach
1Par 4,3
Gezrael e Ysupnà e Gerbàs, e lo
1Par 4,9
dient: –Li infantà ab dolor, haurà
1Par 4,41
aquests qui són scrits per
1Par 6,65
ciutats, qui són apellades per
1Par 7,15
dels huzamitans [*], qui havia
1Par 7,15
[*], qui havia nom Machà, e lo
1Par 7,16
muller de Mahir, fill e mès-li
1Par 7,16
fill e mès-li nom Fares; e lo
1Par 7,23
e consabé un fill, e mès-li
1Par 7,24
en son alberch, 24 e sa filla hach
1Par 8,29
muller del senyor de Gabaon havia
1Par 8,30 Gabaon havia nom Mahachael, 30 e lo
1Par 8,38
38 Azael hach VI fills que havían
1Par 9,35
de Gabeon era apellat Jahagel, e lo
1Par 9,36
36 e son fill lo primer nat hach
1Par 9,44
Azael hagué VI fills, qui haguéran
1Par 12,31
qui fóran asenyalats cascú per son
1Par 13,6
aquí l’archa de Déu [*] en lo
1Par 14,4
fillas e fills, 4 los quals havían
1Par 14,11
d’aygüe. E per ço mès
1Par 16,8
nostro Senyor e apellau lo ceu
1Par 16,10
totas ses maravellas. 10 E loau lo
1Par 16,29
a nostro Senyor la glòria del ceu
1Par 16,35
-nos de las gents, per loar lo
1Par 16,41
triats, qui éran asenyalats per lur
1Par 17,21
sinó al teu poble, e metre 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
paraula de Gaddi, la qual dix per
1Par 22,5
en bestir la casa de Déu en
1Par 22,9
sos enamichs entorn d’ell, e haurà
1Par 22,10
dies. 10 Ell bestirà casa al meu
1Par 22,19
en la casa qui serà bestida en lo
1Par 23,30
e cade vespre a loar e beneyr lo
1Par 25,3
ab òrguens per loar e beneyr lo
1Par 28,3 ’m dit: “Tu no bestiràs casa en mon
1Par 29,13
nos confessam a tu e loam lo
1Par 29,16
cor de bestir aquesta casa en lo
1Par 29,20
–Beneÿt sia totstemps lo
1Par 7,40
ab tot lur linatge [*]. Éran per
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nom de sa muller era Machabel, filla de
nom Yrrael. Aquests foren fills de Jacob:
nom Abià, infantà-li Assú, pare de
nom Atharà. Aquesta fou mare de Onam. 27
nom de la muller de Abissur, Abial, e
nom Saarchaà. 35 E Seran donà-li sa
nom Michalí, infantà a ell Zàbet e Tiranó,
nom Subal, pare de Cariacianim, 51 [*]. 52
nom Amon, lo qual hach de Avinóhan la
nom Joatan, lo segon Joatxí, lo terç
nom de la altre germana fou
nom axí. 10 E cridà Jabés lo Déu de
nom, en lo temps de Ezetxies, rey de Judà,
nom axí com dit és. 66 E la sort del
nom Machà, e lo nom del segon Salfat, lo
nom del segon Salfat, lo qual no hagué
nom Fares; e lo nom de son germà Sares, e
nom de son germà Sares, e los fills de
nom Beriahà, car en mal era en son
nom Zalaraalenzar, la qual bestí Becaron,
nom Mahachael, 30 e lo nom de son primer
nom de son primer nat era Abdon, e l’
nom axí: Miraquem e Brucú e Ysmael e
nom de sa muller Mahacà, 36 e son fill lo
nom Abdon, [*] e l’altre, Sis, e l’
nom axí: Azarifan e Burtú e Ysmael e
nom que venguéssan en ajuda de David per
nom de nostro Senyor [*]. 7 E carregaren
nom axí: Simà e Zabal e Vetan e Salamó 5 e
nom en aquell loch Balfarazim. 12 E los
nom e féu saber a las gents las suas
nom de la sua santedat, e alegrau-vos e
nom, portau presents e veniu als ceus
nom de la tua santedat e per loar a tu en
nom, e per loar nostro Senyor, car per
nom en noblesas e en tamor, e gitar gent
nom empertostemps dient: “Nostro Senyor
nom Anum [*]. 2 E dix David: –Faré
nom de Déu. 20 E giràs Evau e viu l’
nom i en l’ordre de Déu en totas les
nom Salamó. Pau e repòs donaré a Yrrael en
nom, ell me serà fill e jo li seré pare, e
nom de Déu. 23,Tit Capítol XXIII 1 E David
nom de Déu, 31 en tots los holocausts,
nom de Déu. 4 E los fills de Aman foren
nom, car hom de batalla ést e sanch has
nom de la tua laor. 14 E com què som jo e
nom de la tua santadat, de ta mà, e teu és
nom de Déu. E [*] tota la univercitat
nombre tots XXVI mília hòmens. 8,Tit
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1Par 16,19 haretat.” 19 Que abans érau de poch
1Par 21,2
entrò a Dan, e aportau-me lo
1Par 21,5
[*], 5 a David, e donà-li lo
1Par 22,3
David, e aperallà molt aram sens
1Par 22,4
e sens pes, 4 e fusts de cedre sens
1Par 22,14
e aram e ferro, sens pes e sens
1Par 22,16
d’argent e d’aram e de ferro sens
1Par 23,3
de XXX anys en amunt [*] per
1Par 23,27
las paraules de David, lo derrer
1Par 23,31
mesos e de las solempnitats, per
1Par 24,3
dels fills de Aytamar; lur
1Par 24,19
e la XXIII ª a Azies. 19 Açò és lo
1Par 25,1
tabals i ab sembes e ab veus. Lur
1Par 25,7
dessobre la del rey. 7 E fou lur
1Par 27,1
rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 E lo
1Par 27,24
ira de Déu en Yrrael e no pujà lo
1Par 27,31 Tots aquests éran prínceps sobre lo
1Par 12,23
host de Déu. 23 E aquests són los
1Par 23,24
de lurs pares, caps petrons de lurs
1Par 23,24
caps petrons de lurs nombres per
Par Prol,4
scarn de si matex, car per sengles
1Par Prol,87
històrias [*] e los boscatges dels
1Par 4,38
38 Aquests són qui vénen per
1Par 6,17
Cahat e Merarí. 17 Aquests són los
1Par 23,24
de lurs nombres per nombres de
1Par 4,24
24 E los fills de Simeon foren
1Par 4,13
foren Ataniel, Arab, e Sinos, e
1Par 4,14
Arab, e Sinos, e Nonay. 14 E
1Par 8,4
e Abiüd. 4 E Abiüd hach Abirua e
1Par 16,35
misericòrdia. 35 E digau: “Salva1Par 16,35
de la nostra salvació e ajusta1Par 16,35
salvació e ajusta-nos e stors1Par 19,13
ajudaré. 13 Sforce’t e sfortcem1Par 29,13
a tots. 13 Ara, Senyor Déu nostro,
1Par 11,1 en Hebron, dient a David: –Vet que
1Par 13,2
E, com ells seran ajustats ab
1Par 13,3
nós, 3 retornarem l’archa de Déu a
1Par 15,13 donà entendre envés ell, per ço com
1Par 17,20
és altre Déu sinó tu, tot axí com
1Par Prol,12
e la treslació entiga e germana
1Par Prol,13
e fortsade, tu cuydes que sia
1Par 16,35
35 E digau: “Salva-nos Déu de la
1Par Prol,9
justa cose era que fos afermat e
1Par 17,20 axí com nosaltres havem oyit ab las
1Par Prol,69 dupte? Donchs tornem als jueus, on
1Par 2,1
foren fills de Jacob, al qual
1Par 6,15
15 Aquest anà en cativatge com
1Par 6,31
David féu star sobre [*] la casa de
1Par 6,32
entrò que Salamó bestí la casa de
1Par 9,20
fou senyor sobre ells entigament, e
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nombre e ten pochs que paríeu palegrins,
nombre, car saber-ho vull. 3 E dix Joab:
nombre del poble. E foren tots los hòmens
nombre e sens pes, 4 e fusts de cedre sens
nombre, car los sidomenchs e los tirienchs
nombre, e fusta e pedre t’he aparallade,
nombre. Leva e fes, e sia Déu ab tu. 17 E
nombre XXXVII M. 4 E havia-n’hi d’
nombre dels fills de Leví: home de XX anys
nombre axí com era costuma sovint devant
nombre fou en lo servey. 4 Mas foren
nombre de lur ofici per venir en la casa
nombre, dels hòmens de la obre segons lur
nombre ab lurs germans que sabéssan de
nombre dels fills d’Irrael per lurs caps
nombre de las paraules dels dies com féu
nombre dels fets del rey David. 32 E [*]
nombres dels caps dels hòmens guarnits [*]
nombres per nombres de noms, faent la obra
nombres de noms, faent la obra del servey
noms e sengles punts de paraules las
noms, qui són confuzos per lo vici dels
noms majorals en linatges e·n las casas
noms dels fills de Gerzon: Lilumí e Semeý.
noms, faent la obra del servey de la casa
Nomu e Jamim e Rarip e Jara e Saül. 25 E
Nonay. 14 E Nonay engendrà Arfaà. E Sarayà
Nonay engendrà Arfaà. E Sarayà fou pare de
Norman e Coha 5 e Gerà e Fuzen e Encan. 6
nos Déu de la nostra salvació e ajustanos e stors-nos de las gents, per loar
nos de las gents, per loar lo nom de la
nos per nostro poble e per las ciutats del
nos confessam a tu e loam lo nom de la tua
nós som tos ossos e ta carn matexa, 2 [*]
nós, 3 retornarem l’archa de Déu a nós,
nós, car no la havem raquesta en lo temps
nós no·l requerim segons dret. 14 E los
nosaltres havem oyit ab las nostres
nostra sia corrompuda e fortsade, tu
nostra voluntat e de molts és jutjat, què
nostra salvació e ajusta-nos e storsnostre cilenci aprovàs. Car, segons las
nostres orellas. 21 E qui és aytal com lo
nostro Senyor parlà e los dexebles ne
nostro Senyor mudà lo nom Yrrael. Aquests
nostro Senyor cativà Judà e Jerusalem en
nostro Senyor, com posava la archa de Déu;
nostro Senyor en Jerusalem, e adonchs
nostro Senyor era ab ell. 21 E Zaries,
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per sa colpa, car ell peccà contre
concell a fitilera, 14 e no requerí
féran covinensa ab David [*] devant
E, on més anave, crexia en valor, e
per los felisteus; 14 [*] e salvà
no·n volch beura, e santifichà a
tu e pau sia ab tos valedors, car
la univercitat de Yrrael: –Si a
de Emach, per fer venir l’archa de
l’archa de Déu [*] en lo nom de
e tot Yrrael tots jugaven devant
Déu. 11 E fou irat David, com
[*] 14 [*] per III mesos, e beneyí
la casa. 2 E conech David que
10 E David demanà concell a
-has en las mias mans? E dix-li
[*]. E dix-los: –Sportellat ha
vall. 14 E David demanà concell a
E féu David axí com li havia manat
fama de David per tota la terra, e
Capítol XV 1 David féu casa a
sinó los levitans, car a ells alegí
germans, e pujau l’archa de
per ço que pujassen l’archa de
levitans per remembrar [*]
contínuament devant la covinensa de
als capellans a cantar per loar
aquests salms dient: 8 «Confessau
los pobles, lo cor dels obtants en
en nostro Senyor. 11 Requeriu
de Jacob, sos alets. 14 Ell és
alets. 14 Ell és nostro Senyor e
vullau maliciajar.”» 23 «Cantau a
las suas maravellas, 25 car gran és
26 de las gents, car són ýdoles, e
és lo ceu loch. 28 Donau glòria a
a Déu glòria e honor, 29 donau a
la terra e diguen [*] las gents que
los arbres [*] per la fas de
a tu en la tua laor. 36 Beneyiu
tot lo poble «Amén, e laor sia a
avant l’archa del testament de
40 per secrificar holocaust a
asenyalats per lur nom, e per loar
–Fes tot ço que és en ton cor, car
e digues a David mon servent: “Diu
’n bastissen.” 7 E per ço [*]: “Diu
·t denunciu que casa bastirà [*]
16 E vench David e stech devant
a David e donà-li trehut. E salvà
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nostro Senyor, [*] per ço com ell demanà
nostro Senyor, per ço que Déu lo ocís, e
nostro Senyor e untaren-lo [*] sobre
nostro Senyor Déu [*] era ab ell. 10
nostro Senyor de gran salvació Yrrael. 15
nostro Senyor, 19 e dix: –No plàcia a Déu
nostro Senyor te ajuda, ton Déu. E rabénostro Senyor plau e a vosaltres par bo,
nostro Senyor de Cariacharim. 6 E pujà
nostro Senyor [*]. 7 E carregaren l’archa
nostro Senyor ab gran poder e ab cants e
nostro Senyor havia mort Assahà, e apellà
nostro Senyor Déu la casa de Obetedom e
nostro Senyor lo havia endressat a ésser
nostro Senyor, dient: –Si jo puig contre
nostro Senyor: –Puge-hy, que jo els daré
nostro Senyor los meus enamichs en la mia
nostro Senyor, e Déu li dix: –Puja derrera
nostro Senyor, e ferí la host dels
nostro Senyor donà la sua por per totas
nostro Senyor Déu en la sua ciutat, e
nostro Senyor que portacen l’archa e que
nostro Senyor Déu de Yrrael allà on jo he
nostro Senyor Déu d’Irrael, 15 e
nostro Senyor Déu de Yrrael. 5 E Assap era
nostro Senyor Déu. 7 E aquell mateix die
nostro Senyor per mà de Assap e de sos
nostro Senyor e apellau lo ceu nom e féu
nostro Senyor. 11 Requeriu nostro Senyor e
nostro Senyor e sa virtut, e requeriu la
nostro Senyor e nostro Déu, per tota la
nostro Déu, per tota la terra són los ceus
nostro Senyor tota la terra, recomptau de
nostro Senyor, e molt loat, e molt
nostro Senyor ha fets los cels. 27 Glòria
nostro Senyor, linatge de pobles, donau a
nostro Senyor la glòria del ceu nom,
nostro Senyor ha regnat. 32 Brugescha la
nostro Senyor, car és vengut per jutjar la
nostro Senyor Déu de Yrrael del setgle [*]
nostro Senyor». 37 E com ell hach dit açò,
nostro Senyor, e lexà aquella a Assap e a
nostro Senyor sobre l’altar de l’
nostro Senyor, car per tostemps és la sua
nostro Senyor és ab tu. 3 E en aquella nit
nostro Senyor: Tu no bastiràs casa en què
nostro Senyor Déu [*]: ‘Jo t’he pres del
nostro Senyor. 11 E serà com seran
nostro Senyor, e dix: –Qui som jo, Senyor,
nostro Senyor a David en tot loch on
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aquesta vaxella e santifichà-la a
fou Edom subjugat a David. E salvà
13 Sforce’t e sfortcem-nos per
nostro poble e per las ciutats del
e per las ciutats del nostro Déu, e
E fou açò mal en l’esguardament de
e ferí Yrrael. 8 E dix David a
car molt he follejat. 9 E parlà
a David, e digues a ell açò: “Diu
a glay o III dies lo glay de
dels hòmens. 14 E, adonchs, donà
e quant lo destrovia viu-ho
Senyor [*]. [*] E l’àngel de
e de sachs [*]. 17 E dix David a
per morteldat. 18 E l’àngel de
lo loch de la era e bastiré altar a
jo no vull res prestar ço del teu a
secrificis passificables. E apellà
lo altar de l’holocaust. 27 E dix
ton foure. 28 E com viu David que
aquí, 29 car lo tabernacle de
per lo cultell de l’àngel de
11 Donchs ara, mon fill, sia
ton Déu, axí com ha perlat per tu
sobre Yrrael e que guarts la lig de
que en ma pobretat he aperellat a
dient: 18 –Veus que vertaderament
los habitadors de la terra devant
19 Ara donau lo cor a demanar a
e levau e bestiu lo santuari de
per secrifichar al santuari devant
per tostemps a perfumar devant
ensús. 25 Car David dix: –Reposerà
axí com era costuma sovint devant
Aron, lur pare, axí com havia manat
que sabéssan de cant per cantar a
devés ponent, ab tota la obra de
trip de Manassès, en totas coses de
de hom de XX anys en amunt, car
de Déu e a l’scabell dels peus de
ést e sanch has scampada.” 4 »E
Yrrael e de tota la congregació de
car tots los coratges enserca
t’ha per totstemps. 10 Vet are que
entorn dels tresors de la casa de
e de tota la vaxella de la casa de
sobre l’archa del testament de
açò li donà per scrit de part de
ab la forma de las obras de part de
açò, no·t temes ni hages por, car
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nostro Senyor ab l’or e l’argent que
nostro Senyor Déu a David en tot loch on
nostro poble e per las ciutats del nostro
nostro Déu, e nostro Senyor fassa ço que
nostro Senyor fassa ço que li plàcia. 14 E
nostro Senyor, e ferí Yrrael. 8 E dix
nostro Senyor Déu: –Fort he peccat, com he
nostro Senyor a Gaddi, profeta [*], dient:
nostro Senyor que prengues qualcose tu
nostro Senyor per morteldat de la terra
nostro Senyor morteldat en Yrrael e
nostro Senyor [*]. [*] E l’àngel de
nostro Senyor stech en la era de Enau
nostro Senyor: –Jo som aquell qui maní
nostro Senyor dix a Gaddi: –Digues a David
nostro Senyor, per lo planer argent lo’m
nostro Senyor e que los holocausts fossen
nostro Senyor e respòs ab foch qui devallà
nostro Senyor a l’àngel: –Torna ton
nostro Senyor li havia respòs en la era de
nostro Senyor, que Moysès havia fet en lo
nostro Senyor Déu. 22,Tit Capítol XXII 1 E
nostro Senyor ab tu, e seràs abundant e
nostro Senyor. 12 E don-te Déu seny e
nostro Senyor Déu teu. 13 E donchs seràs
nostro Senyor C M quintars d’or e III M
nostro Senyor és ab vosaltres, reposaunostro Senyor e devant lo ceu poble. 19
nostro Senyor Déu vostro, e levau e bestiu
nostro Senyor Déu, per ço que fessau venir
nostro Senyor, ell e sos infants per
nostro Senyor [*]. 14 E Moysès, l’hom de
nostro Senyor Déu al ceu poble e poserà’l
nostro Senyor. 32 E guardaven l’ofici del
nostro Senyor Déu de Yrrael. 20 E los
nostro Senyor Déu d’Irrael CC LXXXVIII. 8
nostro [*] e al servey del rey. 31 E de
nostro Senyor Déu e·n la casa del rey.
nostro Senyor dix: «Jo crexaré Yrrael axí
nostro Senyor [*]. 3 E Déu ha’m dit: “Tu
nostro Senyor ha més alet a mi que negun
nostro Senyor e·n oyida de Déu vos ho
nostro Senyor e tota consciència en totas
nostro Senyor t’ha alegit que tu li
nostro Senyor Déu e dels tresors dels
nostro Senyor, 14 de cascun ofici d’or a
nostro Senyor Déu. 19 Tot açò li donà per
nostro Senyor Déu. E dix David: «Tot açò
nostro Senyor Déu.» 20 E dix David a
nostro Senyor Déu és ab tu. No·t
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1Par 28,20
complida la obra del servey de
1Par 29,1
ell: –Salamó, mon fill, és u que
1Par 29,1
car no és de hom lo palau, car de
1Par 29,5
no umpla [*] sa mà e que la stena a
1Par 29,7
del rey. 7 [*] a la [*] casa de
1Par 29,8
-les al tresor de la casa de
1Par 29,9
car ab lo cor complit donaren a
1Par 29,10
sias tu, Senyor, Déu de Yrrael,
1Par 29,13 axalsar a tots. 13 Ara, Senyor Déu
1Par 29,16
la terra sens speransa. 16 Senyor,
1Par 29,20
de Déu. E [*] tota la univercitat
1Par 29,20
lurs pares, e enclinaren-se [*] a
1Par 29,21
e al rey. 21 E secrificaren a
1Par 29,22
22 E menjaren e baguéran devant
1Par 29,22
fill de David. E untaren-lo a
1Par 29,23
23 E segué Salamó en lo citi de
1Par Prol,60
los LXX enterpetradors [*]?
1Par 17,24
lo teu nom empertostemps dient:
1Par 21,3
car saber-ho vull. 3 E dix Joab:
1Par 12,19
lo’n féran tornar dient: –Ab los
1Par 13,2
par bo, trematam e enviem a
1Par 29,15
devant tu, axallats axí com tots
1Par 29,15
pares; e en forma de ombra són
1Par 29,18 de Abraam e de Ysach e de Jacob,
1Par 9,16
de Alcanà, qui stava al corral de
1Par 18,16
éran capellans. E Senessarè era
1Par 11,30 29 [*] e Hilay ataytà, 30 e Mareray
1Par 3,7
Amiel. 6 [*] Elizamà, 7 Elifàlet e
1Par Prol,8
e havían confermade la fe de la
1Par Prol,15
què sia vera cose, o que sia feta
1Par Prol,47
vella e sfortsade, jo haja bestida
1Par 13,7
l’archa de Déu sobre una vadella
1Par 10,9
na tota la lur terra entorn per fer
1Par 27,12 M hòmens. 12 E en la companya del
1Par 24,11
Acós, e la vuytena a Abià, 11 e la
1Par 25,16 a sos germans, e foren XII; 16 e la
1Par 7,28
foren en Betel e sas viletas, e
1Par 6,51
e Besua, fill d’aquell; 51 e
1Par Prol,14 molts és jutjat, què sia vera cose,
1Par 12,17
si éran ab ell de un cor ensemps,
1Par 21,12
coses [*].” 11 [*] 12 –[*] “[*]
1Par 21,12
[*] 12 –[*] “[*] o III anys de fam
1Par 21,12 ·t perseguéscan tos enamichs a glay
1Par 21,3
Senyor anedirà a son poble C tants.
1Par 7,3
e los de Gezaraÿas foren Michael e
1Par 12,9
9 E Ésser era lo cap primer e
1Par 9,44
e Burtú e Ysmael e Azaricham e
1Par 4,36
fill de Sirayà, fill de Asiel, 36 e
1Par 2,12 e [*] Bohors. 12 E Bohors engendrà
1Par 2,12
12 E Bohors engendrà Obet, e
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nostro Senyor Déu. 21 E vet las partides
nostro Senyor Déu ha alet, e ell és fedrí
nostro Senyor Déu és. 2 E jo ab tot lo meu
nostro Senyor? 6 Donchs, vodaren los [*]
nostro Senyor Déu [*], X M drachmas d’
nostro Senyor Déu per mà de Acuel lo
nostro Senyor, e nagex lo rey David se
nostro pare per totstemps. 11 A tu,
nostro, nos confessam a tu e loam lo nom
nostro Déu, tota aquesta moltitut que han
nostro Senyor, Déu de lurs pares, e
nostro Senyor e al rey. 21 E secrificaren
nostro Senyor [*] aprés aquell die M braus
nostro Senyor aquell die ab gran alegria e
nostro Senyor per ésser rey e Sadoch per
nostro Senyor per ésser rey en loch de
Nostro Senyor Déu Jesucrist, faedor de l’
“Nostro Senyor Déu Sabahot, Déu és stat d’
–Nostro Senyor anedirà a son poble C
nostros caps vendrà en gràcia de son
nostros germans qui són romasos per tota
nostros pares; e en forma de ombra són
nostros dies sobre la terra sens speransa.
nostros pares, que guarderan açò per
Notafetens. 17 E los porters éran Salum e
notari. 17 E Benaÿas, fill de Joyadà, era
notofarita, [*] 31 e Iray, fill de Ribay,
Nova e Nàfech e Jafia 8 [*] e Eludà [*]. 9
novella sgleya, justa cose era que fos
novella cose sobre vella per scarnir los
novella obra, majorment com lo meu treball
novella de la casa de Benadab, on era
novellas a lurs ýdolas e a lur poble. 10 E
novèn mes fou príncep Abàssar amonita, del
novena a Jasua, e la deena a Zacarias, 12
novena sort, a Maramas e a sos fills e a
·ntorn devés orient Naaran, e devés ponent
Nuu, de aquell, e Buquí, d’aquell, e
o que sia feta novella cose sobre vella
o si éran venguts per trayr-lo e liurar
o III anys de fam o III mesos que·t
o III mesos que·t perseguéscan tos
o III dies lo glay de nostro Senyor per
O, senyor rey, tots som servents de Déu,
Obedià e Joel e Ysaÿes, foren IIII caps. 4
Obedià lo segon e Eliab lo terç 10 e
Obedies e Anahan. Aquests foren fills de
Obenay e Joachabà e Soaÿas e Saÿas e Adiel
Obet, e Obet engendrà Gessè. 13 E Gessè
Obet engendrà Gessè. 13 E Gessè engendrà
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1Par 11,46
de Alnàal, e Finà moabita e Lial e
1Par 26,4
e Anay lo setè. 4 E los fills de
1Par 13,13
e féu-la posar en la casa de
1Par 13,14 beneyí nostro Senyor Déu la casa de
1Par 15,18 e Mactacies e Elifeu e Machamos e
1Par 15,21 21 E Mateties e Elifeu e Nicamas e
1Par 15,24
trompes devant l’archa de Déu, e
1Par 16,38
die en die, segons son ésser. 38 E
1Par 26,7
fills de Azamaÿas Atem e Rafael e
1Par 29,23
son pare, ab molta benenansa, e
Par Prol,13
contengudes e són lexades e
1Par Prol,47 sfortsade, jo haja bestida novella
1Par 9,13
vessalls de host e en servey de la
1Par 9,19
coraytans éran sobre lo servey de
1Par 9,31
[*] ab leyaltat que fos sobre la
1Par 23,24
per nombres de noms, faent la
1Par 23,28
de tota la segrestia en la
1Par 26,30
Jordà, devés ponent, ab tota la
1Par 27,26 Uzies. 26 E sobre los faedors de la
1Par 28,20 ·t lexarà tro que hages complida la
1Par 28,21
de la casa de Déu. E [*] en tota la
1Par 29,1
ha alet, e ell és fedrí jove e la
1Par 22,15 que ab tu són molts mestres sabent
1Par 22,15
e pichapedrés e hòmens savis en
1Par 28,19
stat fet a saber ab la forma de las
1Par 6,49
e en l’altar del perfum en tota
1Par 25,1 veus. Lur nombre, dels hòmens de la
1Par 26,29
e de Nanies e de sos fills, a la
1Par 29,5
e aquellas de argent per fer tota
1Par 29,6
dels milanars e los prínceps de la
1Par 16,8
e féu saber a las gents las suas
1Par 28,21
cert e savi per fer totas aquestas
1Par 9,27
las claus del vespre fins al matí e
1Par Prol,41
són axelsades sens actor,
1Par 22,3
3 E ferros per fer molts claus per
1Par 22,5
E aperellà David de açò que havia
1Par 16,10
-se los pobles, lo cor dels
1Par 2,3
en l’esguardament de Déu, e Déu
1Par 10,14
nostro Senyor, per ço que Déu lo
1Par 15,21 e Azaries cantaven ab òrguens en la
1Par 4,19
Marot. 19 E lo fill de la muller de
1Par 5,24
e Eriel e Sarriel e Geremies e
1Par 6,32
axí com éran acostumats en lur
1Par 23,32
nostro Senyor. 32 E guardaven l’
1Par 23,32
tabernacle del testament [*] e l’
1Par 24,19 a Azies. 19 Açò és lo nombre de lur
1Par 25,1
dels hòmens de la obre segons lur
1Par 28,14 casa de nostro Senyor, 14 de cascun
1Par 28,14
ayines d’argent a pes de cascun
1Par 28,21
preveras e dels levitans, a tot lo
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Obet e Jahaziel lo Mosbaytat. 12,Tit
Obetdeedom: fou Samaÿas son primer nat, e
Obetedom [*] 14 [*] per III mesos, e
Obetedom e tot ço que havia. 14,Tit
Obetedom e Joel. Tots aquests éran
Obetedom e Joel e Azaries cantaven ab
Obetedom e Jayà éran capellans porters de
Obetedom [*], fill de Judicum, [*] era
Obetel e Zabat; e sos germans éran hòmens
obeyí e beneyí a ell tot Yrrael. 24 E tots
oblidades, en aquest libre se contenen en
obra, majorment com lo meu treball provat
obra de la casa de Déu. 14 E dels levitans
obra guardant †los presents† [*]. 20 E
obra dels crespells. 32 E dels fills de
obra del servey de la casa de Déu de XX
obra de la casa de Déu; 29 e del pa de l’
obra de nostro [*] e al servey del rey. 31
obra de fora e de la lauró era Afrí, fill
obra del servey de nostro Senyor Déu. 21 E
obra molt hom cert e savi per fer totas
obra és molt gran, car no és de hom lo
obrar de fusta e pichapedrés e hòmens
obrar, 16 d’or e d’argent e d’aram e de
obras de part de nostro Senyor Déu.» 20 E
obre del sant dels sants del santuari e a
obre segons lur ofici: 2 E los fills de
obre defora sobre Yrrael, e los vaguers e
obre de mà de mestres. Donchs, qual serà
obre del rey. 7 [*] a la [*] casa de
obres. 9 Cantau al Senyor e salmajau e
obres, e encara has los prínceps, e tot lo
obrien e tancaven. 28 E tenían totas las
obriren sengles ceŀlas, e asò·s lig en
obs de las portas del portals e de las
obs son fill gran moltitut abans que
obtants en nostro Senyor. 11 Requeriu
ocís-lo. 4 E Tamar li infantà Fares e
ocís, e girà lo regne a David, fill de
octava per sobrepujar. 22 E Cananies,
Odià, germana de Ènam, pare de Cellà
Odopnà e Gediel, qui foren [*] hòmens de
ofici. 33 E aquests e aquells qui staven
ofici del tabernacle del testament [*] e
ofici dels fills d’Aron, lurs germans, e
ofici per venir en la casa de Déu, axí com
ofici: 2 E los fills de Assap foren Satur
ofici d’or a pes e de totas ayines d’
ofici, 15 e lo pes del canelobre [*] e de
ofici de la casa de Déu. E [*] en tota la
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1Par 27,1
[*] qui servían lo rey en diversos
1Par 29,4
4 ço és, III M quintars d’or de
1Par 25,1
David e los prínceps de la host l’
1Par 9,29
e sobre la cèmola e lo vi e l’
1Par 12,40
[*], ab pances e figues e vi e
1Par 27,28
[*]; e sobre les botigues d’
1Par 27,28
era Sapdí lo fenita. 28 E sobre las
1Par 29,15
tots nostros pares; e en forma de
1Par Prol,52
aquellas coses de l’Avengeli, là
1Par Prol,67
qui és scrit. [*] En aquell loch
1Par Prol,69 en dupte? Donchs tornem als jueus,
1Par 11,9
de la ciutat de David. 9 E,
1Par 13,7
novella de la casa de Benadab,
1Par 15,12 de nostro Senyor Déu de Yrrael allà
1Par 18,6
nostro Senyor a David en tot loch
1Par 18,8
e Machur, ciutats de Adoràzer,
1Par 18,13
Senyor Déu a David en tot loch
1Par 2,26
nom Atharà. Aquesta fou mare de
1Par 2,28
e Quer. 28 E foren los fills de
1Par 1,40 foren Aylam e Nanat e Ebel e Safí e
1Par 2,3
3 E los fills de Judà foren Her e
1Par 11,12
aprés ell era Aletzar, fill de son
1Par 11,26
de Joab, e Elcanà, fill de son
1Par 24,12
e la deena a Zacarias, 12 e la
1Par 25,18 a sos germans, e foren XII; 18 e la
1Par 28,16
[*]. 16 E donà-li or a pes a
1Par 18,7
on anave. 7 E pres las vergas d’
1Par 18,10
[*]. E encara li tremès vaxella d’
1Par 18,11
-la a nostro Senyor ab l’
1Par 20,2
e trobà que pesave un quintar d’
1Par 21,25 donà David a Evau [*] DC pessas d’
1Par 22,14
a nostro Senyor C M quintars d’
1Par 22,16
e hòmens savis en obrar, 16 d’
1Par 28,14
Senyor, 14 de cascun ofici d’
1Par 28,16
sas cressolas [*]. 16 E donà-li
1Par 28,17
e dels bacins e los denejadors d’
1Par 28,18
bací, 18 e a l’altar del perfum
1Par 28,18 pes e la forma [*] dels xerubins de
1Par 29,2
poder he aperellat a la casa de Déu
1Par 29,2
a la casa de Déu or a las aÿnes d’
1Par 29,3 de mon Déu, car encare he tresor d’
1Par 29,4
4 ço és, III M quintars d’
1Par 29,4
parets de las casas de launes d’
1Par 11,12
era Aletzar, fill de son oncle lo
1Par 11,13
a batalla en lo camp qui era ple d’
1Par 16,16 ha manat en M generacions, 16 que
1Par 6,48
E lurs germans levitans éran tots
1Par 9,26
éran aquests IIII portés e éran [*]
1Par 9,32
fills de Caath, de generació, éran
1Par 16,39
sacerdot e sos germans capellans
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oficis, los quals intraven e axían de mes
Ofir e VII M quintars d’argent smarat a
ofissi de [*] Assap e Aman e de Getidum,
oli e l’encens e las spícies e piments.
oli e bous e moltons en gran moltitut, car
oli era Joàs. 29 E sobre los bous [*] de
oliveras e los ulastres que éran en los
ombra són nostros dies sobre la terra sens
on diu [*]: «Veuran aquell [*] lo qual ull
on diu que los LXX enterpetredors no han e
on nostro Senyor parlà e los dexebles ne
on més anave, crexia en valor, e nostro
on era Assahà e Achià, qui menaven la
on jo he aperellat lo loch, 13 car Déu en
on anave. 7 E pres las vergas d’or que
on havia molt aram [*]. 9 E oyí Tecuni,
on anà. 14 E regnà sobre tot Yrrael, e féu
Onam. 27 [*] que hach de Gerechinel, son
Onam Samay [*]; foren Nadab e Abissur. 29
Onan. E los fills de Sibeon foren Ayà e
Onan e Salè. Aquests tres li infantà
oncle lo Orayta; aquest era dels III
oncle, de Belom, 27 e Zamot arrorita e [*]
onzena a Eliesip e Sebeazequim, e la
onzena sort axí a Zarael e a sos fills e a
ops de la taula de l’aperellament e de
or que havían los servents de Adoròzer
or e d’argent e d’aram. 11 E David pres
or e l’argent que aportà de totas las
or e havia-hy pedres precioses, e fou
or. 26 E bastí aquí altar a Déu e pujàor e III M quintars d’argent e aram e
or e d’argent e d’aram e de ferro sens
or a pes e de totas ayines d’argent a pes
or a pes a ops de la taula de l’
or munde [*] e als bacins d’argent a pes
or smarat a pes e la forma [*] dels
or e de lurs ales com se stanían sobre l’
or a las aÿnes d’or e argent a las d’
or e argent a las d’argent e aram a las
or e d’argent que donaré a la casa de mon
or de Ofir e VII M quintars d’argent
or e d’argent. 5 [*] e aquellas de argent
Orayta; aquest era dels III vessalls. 13
ordi, e lo poble fugí per los felisteus;
ordonà a Abraam, e son segrament [*]. 17 E
ordonats al servey del tabernacle de la
ordonats sobre las cambras e sobre los
ordonats per aperellar los pans tots
ordonats, devant lo tabernacle de Déu en
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1Par 23,4
E havia-n’hi d’aquests XXIIII M
1Par 24,2
menys de infants; adonchs foren
1Par 22,5
la casa de Déu en nom i en l’
1Par 17,25
Car tu, Déu meu, has revelat a la
1Par Prol,7 que una vegade era inflamat en las
1Par 17,20 nosaltres havem oyit ab las nostres
1Par 15,21
e Joel e Azaries cantaven ab
1Par 15,28
faent-ho oyir ab [*] tabals e ab
1Par 16,5
[*] ab sturments de tabals e d’
1Par 25,1
e de Getidum, qui profetitzaven ab
1Par 25,3
pare Getidum, que profetitzave ab
1Par 25,6
de Déu ab sembes e ab tabals e ab
1Par 7,7
Sbon e Hurí e Huyt e Geremon e
1Par 7,28
Betel e sas viletas, e·ntorn devés
1Par 9,18
stave en lo portal del rey devés
1Par Prol,24 Euzebe, e foren los dits libres per
1Par Prol,26 ab aquestas III veriatats. E certes
1Par 4,30
e en Colat 30 e·n Batuel e en
1Par Prol,54
[*] lo qual ull no ha vist ne
1Par Prol,92 açò segons que diu Ysmeu: «Si las
1Par Prol,94
què n’he jo a fer?» (so és, si las
1Par 11,1 dient a David: –Vet que nós som tos
1Par 11,44
lo stareu, e Samazioel, fill de
1Par 4,39
la vall per serchar pastura a lurs
1Par 5,21
e prengueren L M camells, e CC M
1Par 17,7
t’he pres del folch derrera las
1Par 21,17
e he fet lo mal. Mas aquestas
1Par 27,31
lo meronoteu. 31 E sobre las
1Par 4,41
ells, car pastura havia aquí a las
1Par 11,25
vench, e mès-lo David sobre son
1Par 5,20
a Déu cridaven en la batalla e Déu
1Par 18,9
on havia molt aram [*]. 9 E
1Par 28,8
congregació de nostro Senyor e·n
1Par 15,28
de Déu ab jubilació, faent-ho
1Par 16,42
ells trompes e sembes per fer-se
1Par 10,11 posaren en la casa de Dagon. 11 E
1Par 14,8
e Elfàlet. 8 E, com haguéran
1Par 17,20
tu, tot axí com nosaltres havem
1Par 28,2
ajustats, levà’s en peus e dix:
1Par 14,15 e vendràs contre Bataÿm. 15 E, com
1Par Prol,54
lo qual ull no ha vist ne orrella
1Par 12,40
e Zabulon i Naptalim, hi portaven
1Par 16,3 hom entrò a la fembra, una pessa de
1Par 23,29 la obra de la casa de Déu; 29 e del
1Par 16,1
e secrificaren holocausts [*]
1Par 3,19
e Nebabies. 19 E los fills de
1Par 27,20
del trip de Manassès, Joel, fill de
1Par 3,18
Assà e Salriem 18 e Malqueram e
1Par 1,50
Edar; e lo nom de la sua ciutat era
1Par 22,13
conforte’t, e no·t temes ni hages
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ordonats al servey de Déu, e [*] jutges hi
ordonats en sacerdots Aletzar e Aytamar. 3
ordre de Déu en totas les terres, per la
orella de ton servent de bastir-li casa,
orellas dels hòmens e havían confermade la
orellas. 21 E qui és aytal com lo teu
òrguens en la octava per sobrepujar. 22 E
òrguens [*]. 29 E com l’archa [*] de Déu
òrguens, e Assap ab sembes. 6 E Benaÿas e
òrguens e ab tabals i ab sembes e ab veus.
òrguens per loar e beneyr lo nom de Déu. 4
òrguens en lo servey de la casa de Déu
Orí. E foren V, qui foren caps de la casa
orient Naaran, e devés ponent Èsser e sas
orient. E aquests éran los porters de las
Oríginers doctor, lo qual hi treballà
Oríginers no ten solament [*] los axemplas
Ormià e en Sichaló 31 e en Betmer [*] e en
orrella oÿt, ni és pujat en cor d’home,
orrellas dels altres són sordes, què n’he
orrellas no són entanents). Prol,Expl Ací
ossos e ta carn matexa, 2 [*] e encara
Otan lo arorita, 45 e Jadiel, fill de
ovellas, 40 e trobaren pastura grassa e
ovellas e II M àzens, e hòmens catius C M,
ovellas que sias senyor del meu poble de
ovellas, qui no han fet mal. Senyor, sia
ovellas era Saass lo getum. Tots aquests
ovelles. 42 E a ells matexs, ço és, als
oÿdor. 26 E los hòmens vessalls d’armes
oyí a ells, car se confiaven en ell. 21 E
oyí Tecuni, rey de Amat, que David havia
oyida de Déu vos ho dich, que guardeu e
oyir ab [*] tabals e ab òrguens [*]. 29 E
oyir e als altres sturments a cantar a
oyiren los hòmens de Jabés-Galaad tot ço
oyit los felisteus que David era untat rey
oyit ab las nostres orellas. 21 E qui és
–Oyiu, mos germans e mon poble, jo havia
oyràs la veu de la tempesta que jo los
oÿt, ni és pujat en cor d’home, aquellas
pa amb àzens e ab camells e ab muls e ab
pa a cascú e un tros de carn e una ampolla
pa de l’aperellament, de la cèmola del
pacificables devant Déu. 2 E, com David
Padies, Carrabael e Semehí; e los fills de
Padies; 21 e del trip de Efraÿm qui era en
Padins e Cenazar e Jacomies e Assomà e
Pahí, e lo nom de sa muller era Machabel,
pahor. 14 Vet que en ma pobretat he
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1Par 16,29
als ceus palaus, adorau Déu 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 molt gran, car no és de hom lo
1Par 29,19
de fer-ho tot e de bastir lo
1Par 16,29
portau presents e veniu als ceus
1Par 16,19 poch nombre e ten pochs que paríeu
1Par 22,2 manà David que hom ajustàs tots los
1Par 29,15 de la tua mà te havem donat. 15 Car
1Par Prol,22
qui són entre aquests [*]
1Par 2,33
33 E los fills de Johe foren
1Par 27,10
del setèn mes fou príncep Eles, lo
1Par Prol,23
los quals libres splanaren
1Par 12,40
muls e ab bous, ab vianda [*], ab
1Par 9,32
éran ordonats per aperellar los
1Par 18,4
carretas e VII M cavallers e XX M
1Par 19,18 d’Aram VII M cavallers e XXXX M
1Par 13,2
a nostro Senyor plau e a vosaltres
Par Prol,Inc de sent Gerònim sobre lo libre de
Par Prol,Inc lo pròlech de sent Gerònim sobre lo
Par Prol,9
e hy són tocades. Adonchs lo
1Par Inc
Inc Comença lo Primer libre dels
1Par, Expl
Expl Ací acaba lo Primer libre del
1Par 17,3
és ab tu. 3 E en aquella nit fou la
1Par 17,23
E tu [*]. 23 Senyor, la
1Par 21,19
gebuzeu. 19 E pujà David per la
1Par 11,3
-lo [*] sobre Yrrael, segons la
1Par 22,8
Déu. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre mi la
Par Prol,4 per sengles noms e sengles punts de
1Par Prol,29 demostrant per lo contrari sengles
1Par Prol,71
Jo parlí aquestas coses per las
1Par 17,15
15 Totas aquestas
1Par 23,27
per son servey. 27 Car segons las
1Par 25,5
fills de Aman, profeta del rey ab
1Par 27,24
Yrrael e no pujà lo nombre de las
1Par 24,15
a Spissés, e la diuytena a
1Par 2,17
17 E Abigal infantà Amassà, e lo
1Par 2,21
vench Srom a la filla de Machir,
1Par 2,23
aquestas foren del fill de Machir,
1Par 2,24
havia nom Abià, infantà-li Assú,
1Par 2,42
nat, e Abipcí e los de Merezà,
1Par 2,44 Sàman. 44 E Sàman engendrà Jàchan,
1Par 2,45
45 e lo fill de Semey fou Mahon,
1Par 2,49
Tiranó, 49 lo qual engendrà Sàach,
1Par 2,49
pare de Ysmaach, e Menessanà,
1Par 2,49
e Menessanà, pare de Mabenà e
1Par 2,50 nat fou de Efrata e hach nom Subal,
1Par 2,55 cavitans que vengueren de Manquist,
1Par 4,4
fou Serponesetmaní. 4 E [*] lo
1Par 4,4
4 E [*] lo pare de Gedat, e Éter,
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palau de la sua santedat. 30 Sia comoguda
palau e de sas casas e de sas salas e [*]
palau de la casa de Déu e de totas las
palau, car de nostro Senyor Déu és. 2 E jo
palau que he endressat. 20 E adonchs dix
palaus, adorau Déu en lo palau de la sua
palegrins, 20 anant de una gent en altre
palegrins de la terra de Yrrael, que
palegrins som devant tu, axallats axí com
palestins, qui són felisteus, los quals
Pàlet e Samzà. Tots aquests devallaren de
palonite, dels fills de Efraÿm, e en sa
Pamfili e Euzebe, e foren los dits libres
pances e figues e vi e oli e bous e
pans tots dissaptes. 33 Aquests éran tots
paons, e cremà David tots los carros, sinó
paons, e fou-hi mort Sofach, príncep de
par bo, trematam e enviem a nostros
Paralipàmenon. Primer pròlech. Asò és lo
Paralipàmenon, qui és splanació del Vell
Paralipàmenon és dit remembrament de açò
Paralipàmenon. 1,Tit Capítol primer 1 Adam,
Paralipàmenon.
paraula de Déu a Natan profeta dient: 4
paraula que has parlade sobre lo teu
paraula de Gaddi, la qual dix per nom de
paraule de Déu, per mà de Samuel. 4 E anà
paraule de Déu, dient “Molta sanch has
paraules las històries qui són jaquides en
paraules, ço és a saber, que la una no hy
paraules dels entichs e responch solament
paraules e tota aquesta vizió que Déu dix
paraules de David, lo derrer nombre dels
paraules de Déu per axalsar noblesa. E
paraules dels dies com féu comptar lo rey
Paraÿas, 16 e la denovena a Jaziel, e la
pare de Amassà fou Guèter ysmaelita. 18
pare de Galaad, e pres-la per muller. E
pare de Galaad. 24 E despuxs morí Srom en
pare de Tecoha. 25 E foren los fills de
pare de Hebron. 43 [*] foren Tora e
pare de Geracham. E Geracham engendrà
pare de Betzur. 46 E Essà, concupina de
pare de Ysmaach, e Menessanà, pare de
pare de Mabenà e pare de Gabací. E Achzà
pare de Gabací. E Achzà fou filla de
pare de Cariacianim, 51 [*]. 52 [*] qui
pare de Bechrezep. 3,Tit Capítol terç 1
pare de Gedat, e Éter, pare de Cusí;
pare de Cusí; aquests II foren fills de
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1Par 4,4
de Hur, primerament nat d’Efrata e
1Par 4,11
qui li engendrà Mahir, qui fou
1Par 4,12
Berassà e Faessà e Faynè, qui fou
1Par 4,14 Nonay engendrà Arfaà. E Sarayà fou
1Par 4,17 E consabé Miruan e Ydeymay e Ysbè,
1Par 4,18
muller la judaycha infantà Gèrech,
1Par 4,18
Gèrech, pare de Guedoch, e Èber,
1Par 4,18
e Èber, pare de Socó, e Gecortiel,
1Par 4,19 la muller de Odià, germana de Ènam,
1Par 4,21
fills de Colà, fill de Judà: Ber,
1Par 4,21
Judà: Ber, pare de Lechà, e Leedà,
1Par 5,1
per ço com ensutzà lo lit de son
1Par 5,13
13 E lurs germans de casa de lur
1Par 7,7
V, qui foren caps de la casa de lur
1Par 7,9
generació de caps de casas de lur
1Par 7,14
la grega; encara li infantà Mahir,
1Par 7,22
lur bestiar. 22 E Efraÿm, lur
1Par 9,13
qui foren caps de la casa de lur
1Par 9,19
e sos germans de la casa de son
1Par 9,35
en Jerusalem, 35 e en Gabaon. E lo
1Par 12,17
siau venguts, lo Déu de vostre
1Par 12,28
vassall de host ab la casa de son
1Par 12,30
hòmens de fama e de casa de lur
1Par 17,13 entrò empertostemps. 13 Jo los saré
1Par 19,2
ab Naum, fill de Naàs, car son
1Par 19,2
aconortar-lo de la mort de son
1Par 19,3
[*] per aconortar-te de ton
1Par 21,17 la tua mà sobre mi e la casa de mon
1Par 22,10
nom, ell me serà fill e jo li seré
1Par 24,2 E moriren Nadab e Aliüd devant lur
1Par 24,19
era costuma en poder de Aron, lur
1Par 25,3
que éran [*] per mà de lur
1Par 26,6
que fóran senyors de la casa de lur
1Par 26,10
ço car no era lo primer nat e son
1Par 28,4
a mi que negun de la casa de mon
1Par 28,4
senyor e de la casa de Judà és mon
1Par 28,4
mon pare, e entre los fills de mon
1Par 28,6
alegit a ell per fill e jo li saré
1Par 28,9 E tu, Salamó, regonex lo Déu de ton
1Par 29,10
tu, Senyor, Déu de Yrrael, nostro
1Par 29,23 per ésser rey en loch de David, son
1Par 6,20
dels levitans [*]. 20 E per lur
1Par 5,24
E los caps de las casas e de lurs
1Par 4,15
Gerosonà, e Eyram e Elà [*] foren
1Par 4,38
en linatges e·n las casas de lurs
1Par 5,15
Gemí, cap dels de la casa de lurs
1Par 5,24
caps de las casas de lurs
1Par 5,25
fornicaren derrera los déus de lurs
1Par 7,2
foren caps de las casas de lurs
1Par 7,4
lurs generacions de casa de lurs
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pare de Baslem. 5 E Assur, senyor de
pare de Scon. 12 E Scon engendrà Berassà e
pare de Maàs. Aquests són los linatges de
pare de Joab, senyor de Geyazim, car
pare de Ystemó. 18 E sa muller la judaycha
pare de Guedoch, e Èber, pare de Socó, e
pare de Socó, e Gecortiel, pare de Sonoe.
pare de Sonoe. E aquests són fills de [*]
pare de Cellà gerenita, fou Stemeó, lo
pare de Lechà, e Leedà, pare de Masseà, e
pare de Masseà, e los linatges de Bet
pare, fou donada la primera generació a
pare éran VII, ço és, Michael e Massulam e
pare, hòmens forts de guerra, e foren ab
pare [*] foren XXII M CC. 10 E los fills
pare de Galaad. 15 E Mahir pres muller
pare, ne tench dol molt de temps, e
pare foren DCC L vessalls de host e en
pare. E los coraytans éran sobre lo servey
pare de Gabeon era apellat Jahagel, e lo
pare ho veja e us sprou. 18 L’espirit [*]
pare, qui era príncep, II M. 29 E dels
pare. 31 E del mig trip de Manassès foren
pare e ells seran a mi fills, e la mia mà
pare en son temps me féu gran gràcia. E
pare, e vengueren los missatgers de David
pare? Sàpies que no hy són venguts per
pare, e no en aquest poble per morteldat.
pare, e endressaré lo ceu regne sobre
pare, menys de infants; adonchs foren
pare, axí com havia manat nostro Senyor
pare Getidum, que profetitzave ab òrguens
pare, per ço que éran vessalls de host. 7
pare féu-lo cap, 11 e Erlabies lo segon,
pare per ésser rey sobre la casa de Yrrael
pare, e entre los fills de mon pare volch
pare volch a mi fer rey e regnar sobre
pare. 7 E jo endressaré lo ceu regne
pare e servex-lo de tot ton cor e de
pare per totstemps. 11 A tu, Senyor, ést
pare, ab molta benenansa, e obeyí e beneyí
parentat Liluní fou fill de Gerzon, e
parentats foren Éfer e Jasser e Eriel e
pares de Canahan. 16 E los fills de Gelae
pares e cresqueren molt. 39 E anaren a la
pares, 16 e habitaren en Galaad e en Besan
pares. 25 E fornicaren derrera los déus de
pares dels pobles de la terra, los quals
pares e aquests isquéran de Tolà, e éran
pares hòmens aparellats a host XXXVI M,
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1Par 7,40
de Asser, caps de las casas de lurs
1Par 8,6
qui foren caps de las casas de lurs
1Par 8,10
són fills ceus e caps de lurs
1Par 8,13
E Barà e Zómer foren caps de lurs
1Par 8,28
28 E aquests foren caps de lurs
1Par 8,40
de Benjamín e foren caps de lurs
1Par 9,9
caps de linatges de la 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
caps petrons de las casas de lurs
1Par 25,6
6 Tots aquests per mà de lurs
1Par 26,13
com en lo gran per casas de lurs
1Par 29,15
tu, axallats axí com tots nostros
1Par 29,18
e de Ysach e de Jacob, nostros
1Par 29,20
nostro Senyor, Déu de lurs
1Par 29,4
d’argent smarat a enblanquir las
1Par 16,19 érau de poch nombre e ten pochs que
1Par 21,10
profeta [*], dient: 10 –Vés e
1Par Prol,70 tornem als jueus, on nostro Senyor
1Par 21,9
servent, car molt he follejat. 9 E
1Par 17,23
[*]. 23 Senyor, la paraula que has
1Par 17,17
poch en lo teu sguardament: has
1Par Prol,71 dexebles ne prengueren aximpli. Jo
1Par 6,39 39 E son germà Ysay stave sobre la
1Par 6,44
lurs germans, stiguéran a la
1Par 11,13
III vessalls. 13 Ell era ab David a
1Par 12,37 foren XXXX M. 37 E d’aquells de
1Par 16,18
“A tu donaré la terra de Canahan,
1Par 23,11 infants e foren casa peyroal de una
1Par 24,6
caps petrons. Aquests prenían una
1Par 27,2
era de XXIIII M. 2 E la primera
1Par 27,2
de Beà, fill de Sabdiel; en la sua
1Par 27,4
host del mes primer. 4 E sobre la
1Par 27,7
Amisadab, son fill. 7 E sobre la
1Par 28,19
19 Tot açò li donà per scrit de
1Par 28,19 a saber ab la forma de las obras de
1Par 29,3
que donaré a la casa de mon Déu,
1Par 5,10
en lurs tabernacles sobre la
1Par 7,29
Èsser e sas viletas [*]. 29 En la
1Par 27,1
tots los mesos de l’any, e cascuna
1Par 26,12
foren XIII. 12 E aquestes éran les
1Par 28,21 de nostro Senyor Déu. 21 E vet las
1Par 12,15 en lo primer mes e era ple de totas
1Par 21,8
peccat, com he feta aquesta cose.
1Par 19,17
a David, e ajustà tot Yrrael e
1Par 2,52
[*] qui veya sobre la mitat de las
1Par 12,15
de C e lo major de mil. 15 Tots
1Par 29,30 son vessallatge e los accidents que
1Par 20,1
XX 1 Aprés de assò, com l’any fou
1Par 16,2
los holocausts e los secrificis
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pares, hòmens triats a batalla, caps dels
pares dels habitadors, e foren cativats: 7
pares. 11 E Mansip engendrà Abicub e
pares e dels habitadors de Agulon. Aquests
pares [*] e habitaren en Jerusalem. 29 E a
pares. 9,Tit Capítol VIIII º 1 E tot
pares. 10 E dels sacerdots Ydaÿas e Jorip
pares, jo faré levar la tua sament aprés
pares, caps petrons de lurs nombres per
pares, e foren XVI. E dels fills de
pares, qui éran Assap e Getidum e Aman, a
pares a scrivir en cade portal. 14 Caech
pares; e en forma de ombra són nostros
pares, que guarderan açò per tostemps a la
pares, e enclinaren-se [*] a nostro
parets de las casas de launes d’or e d’
paríeu palegrins, 20 anant de una gent en
parla a David, e digues a ell açò: “Diu
parlà e los dexebles ne prengueren
parlà nostro Senyor a Gaddi, profeta [*],
parlade sobre lo teu servent e sobre lo
parlat sobre la casa de ton servent de
parlí aquestas coses per las paraules dels
part dreta. E aquell Asap fon fill de
part sinestra. E Atan, fill de Guisí, fill
part de munt, com los felisteus se
part Jordà, de Rubèn e de Gad e del mig
part de la vostra haretat.” 19 Que abans
part. 12 E los fills de Cahat foren IIII:
part de assò qui pertanyia a Aletzar e
part del mes primer era de Beà, fill de
part havia XXIIII M hòmens. 3 E era dels
part del mes segon era Dey Adorra e sa
part del mes quart fou Azael, germà de
part de nostro Senyor Déu. E dix David:
part de nostro Senyor Déu.» 20 E dix David
part tot açò que he aperallat al santuari,
partida de sol ixent de Galaad. 11 E los
partida dels fills de Menassè foren Bezan
partida era de XXIIII M. 2 E la primera
partides dels porters dels caps dels
partides dels preveras e dels levitans, a
parts, e féran fugir los amicharans a
Pas are la fellonia de ton servent, car
passà Jordà, [*] e aperallà’s David
passades, e hach fills; 53 e del linatge
passaren Jordà en lo primer mes e era ple
passaren sobre ell e sobre Yrrael e sobre
passat, en lo temps que los reys ixen a
passificables, ell beneý lo poble [*] 3 e
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1Par 21,26
e pujà-hy holocausts e secrificis
1Par 11,2
ell. E [*] Déu te dix: “Tu seràs
1Par 4,39
lo sol ixent de la vall per serchar
1Par 4,40
a lurs ovellas, 40 e trobaren
1Par 4,41
habitaren aquí en loch d’ells, car
1Par 4,40
era abundade e ampla e posade en
1Par 12,17
e dix-los si éran venguts per
1Par 12,18
tu, David, e amb tu, fill de Jassè,
1Par 12,18
e amb tu, fill de Jassè, pau,
1Par 12,18
fill de Jassè, pau, pau sia ab tu e
1Par 18,10
son fill al rey David per demanar
1Par 19,19
consumats éran per Yrrael; féran
1Par 22,9
entorn d’ell, e haurà nom Salamó.
1Par 26,5
Amiel lo sizè, e Ysamar lo setè, e
1Par 2,7
aquell que envergonyí Yrrael com
1Par 10,13
E morí Saül per sa colpa, car ell
1Par 21,8 David a nostro Senyor Déu: –Fort he
1Par 21,17
lo poble e jo som aquell qui he
1Par 22,2
fossen pichapedrés, que picassen la
1Par 22,14
sens pes e sens nombre, e fusta e
1Par 20,3
en ella, e posà a Maguerà, en la
1Par 12,2
la mà dreta, e ab la mà squerra las
1Par 20,2
un quintar d’or e havia-hy
1Par 29,2
de ferro e fusta a las de fusta e
1Par 29,2
e sefirs e marachdes [*], e moltas
1Par 29,8
de ferro. 8 E aquell qui havia
1Par 23,16 Gerson foren Assaaebuel, e fou cap
1Par 24,30
fills dels levitans per lurs casas
1Par 3,24 de Joanay foren Atdaÿas e Eliazip e
1Par 3,21
21 E los fills de Anemies foren
1Par 13,9 Janiquedem, e Assahà alsà la mà per
1Par 7,21
nats de la terra, car devallaren a
Par Prol,4
ell se trau scarn de si matex, car
1Par Prol,15
sia feta novella cose sobre vella
1Par Prol,20
entrò en Entiotxa loen e tenen
1Par Prol,24
e Euzebe, e foren los dits libres
1Par Prol,28
de IIII treslacions demostrant
1Par Prol,44 los LXX enterpetredors, e adonchs,
1Par Prol,45 no rebran la mia releció en letí ni
1Par Prol,48
com lo meu treball provat
1Par Prol,49
los jueus e·ncara de assò qui és
1Par Prol,71
aximpli. Jo parlí aquestas coses
1Par Prol,74 morden, en poblich maldient, legint
1Par Prol,82
grech, e no deuria ésser tengut
1Par Prol,86 «las Peraules dels Dies dels reys»,
1Par Prol,88
dels noms, qui són confuzos
1Par Prol,90
clarament e manifesta depertits
1Par 2,19 19 E murí Esubà, e pres Subà Efetar
1Par 2,21
Machir, pare de Galaad, e pres-la
1Par 2,35
35 E Seran donà-li sa filla
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passificables. E apellà nostro Senyor e
pastor del meu poble [*] e tu·n seràs
pastura a lurs ovellas, 40 e trobaren
pastura grassa e bona e la terra era
pastura havia aquí a las ovelles. 42 E a
pau, car †en Carmelo† habitaven
pau ni per ajudar-li, ne si éran ab ell
pau, pau sia ab tu e pau sia ab tos
pau sia ab tu e pau sia ab tos valedors,
pau sia ab tos valedors, car nostro Senyor
pau e que·l saludàs e que li fes gràcies,
pau ab David e serviren-lo. E puxs no
Pau e repòs donaré a Yrrael en tots sos
Paultay lo vuytè; car Déu lo havia beneÿt.
peccà en lo vot. 8 E lo fill de Etan fou
peccà contre nostro Senyor, [*] per ço com
peccat, com he feta aquesta cose. Pas are
peccat e he fet lo mal. Mas aquestas
pedre del tall a bestir la casa de Déu. 3
pedre t’he aparallade, e·ncara tu hi
pedrera del ferro, e·n Magerot. E axí ho
pedres e las sagetes ab arch. Éran dels
pedres precioses, e fou sobre lo cap de
pedres de carbonclo e de encastament: e
pedres de marbre. 3 E encara he volgut més
pedres precioses donava-les al tresor de
pedtró. 17 [*] e no hagué més fills. E los
peiroals. 31 E naguex ells gitaren sorts
Pelayà e Acap e Jornam e Delayà e Anahan,
Peleties, e Ysaÿes fou son germà, e son
pendra l’archa per retenir-la, que no
pendre lur bestiar. 22 E Efraÿm, lur pare,
per sengles noms e sengles punts de
per scarnir los jueus. Sàpies que
per bons los treslats de Lucià màrtir, e
per Oríginers doctor, lo qual hi treballà
per lo contrari sengles paraules, ço és a
per què no rebran la mia releció en letí
per què·s cuyden e cuydaren que [*] la
per los jueus e·ncara de assò qui és per
per l’apòstol? Sapiau que jo he scrit no
per las paraules dels entichs e responch
per los cantons, e axí matex los acuzadors
per lur enamich com jo ho sprove en covent
per ço és fet que las històrias [*] e los
per lo vici dels scrivans, qui de l’
per rimes «en cants que servesquen a mi
per muller e infantà-li Hur. 20 E [*]
per muller. E ell era de LX anys, e
per muller, e infantà Aray Estey. 36 E
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1Par 4,38 e Samaÿas. 38 Aquests són qui vénen
1Par 4,39
Gadob entrò lo sol ixent de la vall
1Par 4,41
E vingueren aquests qui són scrits
1Par 5,1
de Rubèn, primer nat de Yrrael, mas
1Par 5,7
del trip de Rubèn. 7 E sos germans
1Par 6,20
linatges dels levitans [*]. 20 E
1Par 6,54
54 E açò que direm fou asetiament
1Par 6,63
ciutats. 63 E los fills de Merarí,
1Par 6,65
aquestas ciutats, qui són apellades
1Par 7,4
foren IIII caps. 4 E allí ells éran
1Par 7,7
e foren ab tot lur perentesch
1Par 7,22
de temps, e vengueren sos germans
1Par 7,40
ab tot lur linatge [*]. Éran
1Par 9,1
Judà, e foren cativats en Babilònia
1Par 9,25
E lurs germans éran en los corrals
1Par 9,25
de VII dies de un temps en altre
1Par 9,28
28 E tenían totas las aÿnes [*],
1Par 9,32
Caath, de generació, éran ordonats
1Par 9,33
dels levitans, qui éran lecenciats
1Par 10,1
e fugiren los homes de Yrrael
1Par 10,4
–Trau ta spasa e trespassa-la
1Par 10,4
scarnir-m’han. E l’escuder,
1Par 10,9
-na tota la lur terra entorn
1Par 10,13 dejunaren VII jorns. 13 E morí Saül
1Par 10,13 ell peccà contre nostro Senyor, [*]
1Par 10,14
14 e no requerí nostro Senyor,
1Par 11,3
Yrrael, segons la paraule de Déu,
1Par 11,7
7 E habità David en la devesa,
1Par 11,13
era ple d’ordi, e lo poble fugí
1Par 12,8 com a cabirols sobre las muntanyas
1Par 12,17
carrera e dix-los si éran venguts
1Par 12,17
-los si éran venguts per pau ni
1Par 12,17
un cor ensemps, o si éran venguts
1Par 12,17
sens tort que ell no·ls tenia: –E
1Par 12,22 E tots dies venían hòmens a David
1Par 12,23 qui venguéran a David en Hebron,
1Par 12,31 XVIII M, qui fóran asenyalats cascú
1Par 12,31 que venguéssan en ajuda de David
1Par 12,32
fills de Ysacar, sabents ciència,
1Par 12,38 cor complit, e vengueren en Hebron
1Par 12,39
regnar David. 39 E stiguéran aquí
1Par 13,2
a nostros germans qui són romasos
1Par 13,5
[*] entrò a la intrade de Emach,
1Par 13,6
a Cariacharim, qui és en Judea,
1Par 13,9
a Janiquedem, e Assahà alsà la mà
1Par 13,9
alsà la mà per pendra l’archa
1Par 13,10
la ira de Déu contre Assahà [*],
1Par 13,13 l’archa de Déu en casa mia?» 13 E
1Par 13,14
en la casa de Obetedom [*] 14 [*]
1Par 14,1
[*] e fusta de cedre e mestres [*]
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per noms majorals en linatges e·n las
per serchar pastura a lurs ovellas, 40 e
per nom, en lo temps de Ezetxies, rey de
per ço com ensutzà lo lit de son pare, fou
per lur linatge, segons sos perentats e
per lur parentat Liluní fou fill de
per albergar los fills de Aron en los lurs
per lur linatge haguéran del trip de [*]
per nom axí com dit és. 66 E la sort del
per lurs generacions de casa de lurs pares
per compte XXII M e XXIIII. 8 E los fills
per aconhortar-lo. 23 E tornà ab sa
per nombre tots XXVI mília hòmens. 8,Tit
per lur colpa. 2 Ells habitaren los
per venir a cap de VII dies de un temps en
per star ab aquests, 26 car ab leyaltat
per compte ho rabien [*], 29 car éran
per aperellar los pans tots dissaptes. 33
per las cambres, car de die e de nit éran
per los felisteus e caygueren morts en lo
per lo meu cos, que si vénan los no
per ço com lo temia molt, no hu volch fer.
per fer novellas a lurs ýdolas e a lur
per sa colpa, car ell peccà contre nostro
per ço com ell demanà concell a fitilera,
per ço que Déu lo ocís, e girà lo regne a
per mà de Samuel. 4 E anà David ab tot
per ço fou apellada «ciutat de David». 8 E
per los felisteus; 14 [*] e salvà nostro
per cuyta. 9 E Ésser era lo cap primer e
per pau ni per ajudar-li, ne si éran ab
per ajudar-li, ne si éran ab ell de un
per trayr-lo e liurar-lo a sos
per qualque rahó vosaltres siau venguts,
per ajudar-li entrò que fou ab ten gran
per fer tornar lo regna de Saül a ell,
per son nom que venguéssan en ajuda de
per fer-lo regnar. 32 E dels fills de
per ço que sabéssan despuxs ço que faria
per fer regnar David sobre tot Yrrael.
per tres dies menjant e bevent, car lurs
per tota la terra de Yrrael, e ab ells
per fer venir l’archa de nostro Senyor de
per levar aquí l’archa de Déu [*] en lo
per pendra l’archa per retenir-la, que
per retenir-la, que no caygués, car la
per ço que mès la mà sobre l’archa; e
per ço no la recullí ab si en la sua
per III mesos, e beneyí nostro Senyor Déu
per a bastir la casa. 2 E conech David que
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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 16,33
1Par 16,33
1Par 16,34
1Par 16,35
1Par 16,35
1Par 16,37
1Par 16,40
1Par 16,41
1Par 16,41
1Par 16,41
1Par 16,42
1Par 16,43
1Par 17,7
1Par 17,9
1Par 17,11
1Par 17,14
1Par 17,19
1Par 17,21
1Par 17,22
1Par 17,25
1Par 18,2
1Par 18,3
1Par 18,5
1Par 18,10
1Par 19,2
1Par 19,2
1Par 19,3
1Par 19,3
1Par 19,3
1Par 19,6
1Par 19,9
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com a desportellament d’aygüe. E
a batalla, car Déu axirà devant tu
a Gatza. 17 E axí la fama de David
e nostro Senyor donà la sua por
l’archa e que la servíssan
univercitat d’Irrael en Jerusalem
no·m donà entendre envés ell,
santificaren los levitans,
ab tabals e ab trompes e ab sembes
e ab sembes per alsar gran veu
e Assap e Atam ab sembes d’aram
cantaven ab òrguens en la octava
dels milanars anaven alegrament
Nicol, filla de Saül, sguardà
l’archa [*] servidors levitans
donà David als capellans a cantar
a cantar per loar nostro Senyor
Senyor e salmajau e alegrau-vos
Ell és nostro Senyor e nostro Déu,
33 Adonchs cantaran los arbres [*]
fas de nostro Senyor, car és vengut
34 «Confessau a Déu, car és bo e
-nos e stors-nos de las gents,
loar lo nom de la tua santedat e
aquella a Assap e a sos germans
en l’altar que era de Gabeon, 40
altres triats, qui éran asenyalats
qui éran asenyalats per lur nom, e
nom, e per loar nostro Senyor, car
havían ab ells trompes e sembes
cascú en sa casa, e David retornà
cedres ni que me’n bastissen.” 7 E
res més, ne [*] falcia no diran
E serà com seran complits tos dies
he star en mon alberch e mon regne
a plaer, has feta aqueta noblesa
en la terra que Déu hi sia anat
avant prenguist lo poble de Yrrael
de ton servent de bastir-li casa,
foren los moabites [*] donant dons
rey de Sabà, a Amat, quant anave
sinó C. 5 E vench Aram Darmatzach
tramès Adoram son fill al rey David
E tremès David missatgers a Anum
la terra dels fills d’Amon, a Anum
tu que David hich hage enviat [*]
pare? Sàpies que no hy són venguts
que no hy són venguts per axò, sinó
letres e bé M quintars d’argent
ciutat. E los reys soldejats éran
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per ço mès nom en aquell loch Balfarazim.
per ferir la host dels felisteus. 16 E féu
per tota la terra, e nostro Senyor donà la
per totas las gents. 15,Tit Capítol XV 1
per tostemps. 3 E féu ajustar David tota
per fer pujar l’archa de Déu en lo loch
per ço com nós no·l requerim segons dret.
per ço que pujassen l’archa de nostro
per alsar gran veu per donar alegria. 17 E
per donar alegria. 17 E feren star los
per mils cantar, 20 e Zacaries e Aziel [*]
per sobrepujar. 22 E Cananies, príncep
per fer pujar l’archa de la covinensa de
per la finestra e viu lo rey David saltant
per remembrar [*] nostro Senyor Déu de
per loar nostro Senyor per mà de Assap e
per mà de Assap e de sos servents aquests
per totas ses maravellas. 10 E loau lo nom
per tota la terra són los ceus juýs. 15
per la fas de nostro Senyor, car és vengut
per jutjar la terra.» 34 «Confessau a Déu,
per tostemps és la sua misericòrdia. 35 E
per loar lo nom de la tua santedat e per
per loar a tu en la tua laor. 36 Beneyiu
per servir aquella de die en die, segons
per secrificar holocaust a nostro Senyor
per lur nom, e per loar nostro Senyor, car
per loar nostro Senyor, car per tostemps
per tostemps és la sua misericòrdia. 42 E
per fer-se oyir e als altres sturments a
per beneyr son alberch. 17,Tit Capítol
per ço [*]: “Diu nostro Senyor Déu [*]:
per enganar-lo axí com en los primers
per anar als teus pares, jo faré levar la
per tostemps. E la sua cadira serà
per fer a saber las tuas noblesas. 20
per rembre, sinó al teu poble, e metre lo
per ésser ton poble empertostemps. E tu
per açò, Senyor, ha après ton servent de
per trahut a David. 3 E ferí David
per metre’s en lo flum Jordà e lo flum de
per ajudar Adaratey, rey de Sabaà, e David
per demanar pau e que·l saludàs e que li
per aconortar-lo de la mort de son pare,
per aconortar-lo. 3 E digueren los
per aconortar-te de ton pare? Sàpies que
per axò, sinó per spiar [*] e regirar la
per spiar [*] e regirar la tua terra. 4 E
per soldejar Aran e Neraymà e Doran e
per lur cabal en un camp. 10 E viu Joab
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13 Sforce’t e sfortcem-nos
e sfortcem-nos per nostro poble e
e lo poble qui era ab Aram fugí
que Aram era fugit, fugiren aytembé
e combaté’s ab ell. 18 E fugí Aram
de Adoràzer que consumats éran
rey, tots som servents de Déu,
què requers tu, mon senyor, açò? Ni
ab ells, e fou sbaleÿt Joab
o III dies lo glay de nostro Senyor
Senyor per morteldat de la terra
de mon pare, e no en aquest poble
de Evau gebuzeu. 19 E pujà David
la paraula de Gaddi, la qual dix
e bastiré altar a nostro Senyor,
per lo planer argent lo’m dóne,
bous a fer holocaust e las arades
E dix lo rey [*] a Evau: –Axí no és
30 No pogué David anar devant ell
per requerir Déu, car era torbat
a bestir la casa de Déu. 3 E ferros
Déu. 3 E ferros per fer molts claus
ordre de Déu en totas les terres,
lo ceu regne sobre Yrrael
senyor ton Déu, axí com ha perlat
lo santuari de nostro Senyor Déu,
levites de XXX anys en amunt [*]
M, [*] 6 e David pertí los levites
8 E los fills de Laadar havían
de Abram foren Aron e Moysès. [*]
nostro Senyor, ell e sos infants
pares, caps petrons de lurs nombres
ceu poble e poserà’l en Jerusalem
lo tabernacle ne negunes coses
XX anys ensús. 28 Lur stament era
dels mesos e de las solempnitats,
foren sinó VIII. 5 E pertiren-los
-los per sort aquells ab aquells,
devant Sadoch, [*] fill de Abiatar,
19 Açò és lo nombre de lur ofici
Aquests són los fills dels levitans
e Asserella [*] qui profetitzave
e Sabies e Mataties, que éran [*]
que profetitzave ab òrguens
profeta del rey ab paraules de Déu
fills e III filles. 6 Tots aquests
lurs germans que sabéssan de cant
CC LXXXVIII. 8 E gitaren sorts
senyors de la casa de lur pare,
de Merarí, fou Sambrí lur cap,

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

per nostro poble e per las ciutats del
per las ciutats del nostro Déu, e nostro
per ell. 15 E com los fills d’Amon veeren
per mà de Abisay [*] e vengueren a la
per Yrrael. E matà David dels fills d’
per Yrrael; féran pau ab David e serviren
per què requers tu, mon senyor, açò? Ni
per què serà gran colpa en Yrrael? 4 E la
per la peraule del rey. 7 E fou açò mal en
per morteldat de la terra per l’àngel
per l’àngel percucient de Déu en lo terma
per morteldat. 18 E l’àngel de nostro
per la paraula de Gaddi, la qual dix per
per nom de Déu. 20 E giràs Evau e viu l’
per lo planer argent lo’m dóne, per ço
per ço que sia stancada la morteldat sobre
per lenya [*] al secrifici; tot t’ho
per mi comprat, mas jo ho compraré ab
per requerir Déu, car era torbat per lo
per lo cultell de l’àngel de nostro
per fer molts claus per obs de las portas
per obs de las portas del portals e de las
per la qual cose jo lo hy aperellaré. E
per tostemps.” 11 Donchs ara, mon fill,
per tu nostro Senyor. 12 E don-te Déu
per ço que fessau venir l’archa de la
per nombre XXXVII M. 4 E havia-n’hi d’
per pertides, ço és a saber: Gerson e
per cap Joel, e Secan e Joel, éran III. 9
per secrifichar al santuari devant nostro
per tostemps a perfumar devant nostro
per nombres de noms, faent la obra del
per tostemps. 26 E no tolrà als levites lo
per son servey. 27 Car segons las paraules
per mà dels fills de Aron, e serviren la
per nombre axí com era costuma sovint
per sort aquells ab aquells, per ço car
per ço car éran prínceps [*] de Déu dels
per ésser caps petrons. Aquests prenían
per venir en la casa de Déu, axí com era
per lurs casas peiroals. 31 E naguex ells
per mà del rey. 3 E los fills de Getidum
per mà de lur pare Getidum, que
per loar e beneyr lo nom de Déu. 4 E los
per axalsar noblesa. E donà Déu a Aman
per mà de lurs pares, qui éran Assap e
per cantar a nostro Senyor Déu d’Irrael
per demanar axí als grans com als pochs,
per ço que éran vessalls de host. 7 E
per ço car no era lo primer nat e son pare
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1Par 26,12
e dómeas de prop lurs germans
1Par 26,13 sorts axí en lo poch com en lo gran
1Par 26,27
de las despulles, que santificaven
1Par 26,31
qui era del linatge de Hebron
1Par 27,1
1 E lo nombre dels fills d’Irrael
1Par 27,6
vessalls e sobre los XXX ell mès
1Par 28,4 mi que negun de la casa de mon pare
1Par 28,4
empertostemps, car Judà ha alegit
1Par 28,6
mi casa [*], car jo he alegit a ell
1Par 28,8
tots los manaments de [*] Déu,
1Par 28,8
vostros infants aprés de vosaltres
1Par 28,9
has; e si·l lexas, lexar-t’ha
1Par 28,19
Senyor Déu. 19 Tot açò li donà
1Par 28,21
tota la obra molt hom cert e savi
1Par 28,21
has los prínceps, e tot lo poble
1Par 29,5
argent. 5 [*] e aquellas de argent
1Par 29,8
de la casa de nostro Senyor Déu
1Par 29,9
lo gesimon. 9 E alegrà’s lo poble,
1Par 29,10 Senyor, Déu de Yrrael, nostro pare
1Par 29,18
nostros pares, que guarderan açò
1Par 29,22
E untaren-lo a nostro Senyor
1Par 29,22
Senyor per ésser rey e Sadoch
1Par 29,23 Salamó en lo citi de nostro Senyor
1Par 13,10
la vadella alenegà e moch-se. 10
1Par 12,23
lo regna de Saül a ell, segons la
1Par 21,4
serà gran colpa en Yrrael? 4 E la
1Par 21,6
ab ells, e fou sbaleÿt Joab per la
1Par 29,29
son fill en loch d’ell. 29 E las
1Par Prol,85 Divré a-Iamín, ço és, a saber, «las
1Par 29,29
e las derreras, són scrites en las
1Par 29,29
de Samuel vaedor, sobre las
1Par 21,12
morteldat de la terra per l’àngel
1Par 6,49
sant dels sants del santuari e a
1Par 17,23
servent e sobre lo ceu alberch [*]
1Par 17,14
E la sua cadira serà endressada
1Par 5,7
germans per lur linatge, segons sos
1Par 7,5
e éran LXXXVII M entre tots los
1Par 7,7
forts de guerra, e foren ab tot lur
1Par 7,9
aquests foren de Bèquer. 9 De lur
1Par 6,49
de l’holocaust e en l’altar del
1Par 28,18
de cade bací, 18 e a l’altar del
1Par 23,13
ell e sos infants per tostemps a
1Par 6,49
casa de Déu. 49 E Aron e sos fills
1Par 11,19
car jo beuria la lur ànima, car en
1Par 22,11 casa del senyor ton Déu, axí com ha
1Par 17,26
26 E are, Senyor, tu ést Déu, que
1Par 21,12
III anys de fam o III mesos que·t
1Par 14,16
e ferí la host dels felisteus e
1Par 10,3
e trobaren-lo aquells qui·l
1Par 24,6
a Aytamar e aquestas coses
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per servir en la casa de Déu. 13 E gitaren
per casas de lurs pares a scrivir en cade
per sfortsar la casa de Déu. 28 E tot ço
per ses generacions peyroals; e foren
per lurs caps petrons e prínceps dels
per regidor Amisadab, son fill. 7 E sobre
per ésser rey sobre la casa de Yrrael
per senyor e de la casa de Judà és mon
per fill e jo li saré pare. 7 E jo
per ço que harateu e que fassau haretar la
per tostemps. 9 E tu, Salamó, regonex lo
per totstemps. 10 Vet are que nostro
per scrit de part de nostro Senyor Déu. E
per fer totas aquestas obres, e encara has
per fer tot lo teu comandament. 29,Tit
per fer tota obre de mà de mestres.
per mà de Acuel lo gesimon. 9 E alegrà’s
per ço que havían vodat, car ab lo cor
per totstemps. 11 A tu, Senyor, ést la
per tostemps a la tua volentat, e aytals
per ésser rey e Sadoch per capellà. 23 E
per capellà. 23 E segué Salamó en lo citi
per ésser rey en loch de David, son pare,
Per ço vench la ira de Déu contre Assahà
peraula de Déu. 24 Dels fills de Judà,
peraula del rey era fort sobre Joab, e axí
peraule del rey. 7 E fou açò mal en l’
peraules del rey David, las primeras e las
Peraules dels Dies dels reys», per ço és
Peraules de Samuel vaedor, sobre las
Peraules de Natan profeta [*]. 30 Ab tot
percucient de Déu en lo terma de Yrrael.
perdonar sobre Yrrael, axí com ho manà
perdurablament, fes axí com has dit. 24 E
perdurablament.’ ” 15 Totas aquestas
perentats e lurs generacions, fou lur cap
perentats. 6 E los fills de Benjamín foren
perentesch per compte XXII M e XXIIII. 8 E
perentesch e lur generació de caps de
perfum en tota obre del sant dels sants
perfum or smarat a pes e la forma [*] dels
perfumar devant nostro Senyor [*]. 14 E
perfumaven sobre l’altar de l’holocaust
perill de lur ànima la han portada. E no
perlat per tu nostro Senyor. 12 E don-te
perlist sobre ton servent aquest bé, 27
perseguéscan tos enamichs a glay o III
perseguí-la de Gabeon entrò a Gatza. 17
perseguían, dels quals ell hach gran por.
pertanyents als fills d’aquells. 7 Axí la
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1Par 4,33
és, lur habitació, que a tots se
1Par 24,6
prenían una part de assò qui
1Par 24,6
a Aletzar e altre de açò qui
1Par 16,3
ell beneý lo poble [*] 3 e
1Par 23,6
5 e porters IIII M, [*] 6 e David
1Par 1,19
fou Fàlech, e·n aquest temps fou
1Par 23,6
[*] 6 e David pertí los levites per
1Par 26,1
XII. 26,Tit Capítol XXVI 1 E las
1Par 28,13
tresors dels santuaris. 13 E de las
1Par 24,4 Aytamar dels hòmens caps petrons, e
1Par 24,5
de Aytamar no foren sinó VIII. 5 E
1Par 29,12
e tu, Senyor, regnes e regnaràs
1Par 15,15 manament de Déu, en lurs spatles ab
1Par 22,3
molt aram sens nombre e sens
1Par 22,14
d’argent e aram e ferro, sens
1Par 28,14
Senyor, 14 de cascun ofici d’or a
1Par 28,14
a pes e de totas ayines d’argent a
1Par 28,15
a pes de cascun ofici, 15 e lo
1Par 28,16
cressolas [*]. 16 E donà-li or a
1Par 28,17
munde [*] e als bacins d’argent a
1Par 28,18
e a l’altar del perfum or smarat a
1Par 20,2
del cap de lur rey e trobà que
1Par 16,3
de l’hom entrò a la fembra, una
1Par 21,25
25 E donà David a Evau [*] DC
1Par 23,18
de Jasabat: Solomich, qui fou cap
1Par 23,19 fills de Ebron: Geries, que fou cap
1Par 23,20
fills de Jusiel: Michà, e fou cap
1Par 24,31
preveras e dels levitans, lo cap
1Par 15,12
dix-los: –Vosaltres sou los caps
1Par 23,9
Azie e Aran; tots aquests éran caps
1Par 23,24
segons la casa de lurs pares, caps
1Par 24,4
fills de Aytamar dels hòmens caps
1Par 24,4
dels fills de Aletzar, e foren caps
1Par 24,6
[*] fill de Abiatar, per ésser caps
1Par 24,31
e Sadoch e Aximàlech e los caps
1Par 26,26
David lo rey e los caps
1Par 26,32
de host [*] 32 [*] II M DCC caps
1Par 27,1
dels fills d’Irrael per lurs caps
1Par 20,6
VI dits en cascuna mà e en cascun
1Par 28,2
E com los hach ajustats, levà’s en
1Par 28,2
de Déu e a l’scabell dels
1Par 23,11 hagueren gayre infants e foren casa
1Par 26,31
de Hebron per ses generacions
1Par 22,2 Yrrael, que fossen pichapedrés, que
1Par 22,2
de la terra de Yrrael, que fossen
1Par 22,15
mestres sabent obrar de fusta e
1Par 9,29
l’oli e l’encens e las spícies e
1Par 1,52
e Geret 52 e Mahulibamà e Elà e
1Par 7,38
E los fills de Gore foren Jafuà e
1Par 9,41
e Maribal, Michà, 41 e [*] foren
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pertanyia. 34 E Massobat [*] e Jusà, fill
pertanyia a Aletzar e altre de açò qui
pertanyia a Aytamar e aquestas coses
pertí a tot Yrrael, de l’hom entrò a la
pertí los levites per pertides, ço és a
pertida la terra; e lo nom de son germà
pertides, ço és a saber: Gerson e Càhat e
pertides dels porters foren dels coraytans
pertides dels capellans e dels levitans e
pertiren-los dels fills de Aletzar, e
pertiren-los per sort aquells ab
pertot, e·n ta mà és tota fortsa e
perxes. 16 E dix David als prínceps dels
pes, 4 e fusts de cedre sens nombre, car
pes e sens nombre, e fusta e pedre t’he
pes e de totas ayines d’argent a pes de
pes de cascun ofici, 15 e lo pes del
pes del canelobre [*] e de sas cressolas
pes a ops de la taula de l’aperellament e
pes de cade bací, 18 e a l’altar del
pes e la forma [*] dels xerubins de or e
pesave un quintar d’or e havia-hy
pessa de pa a cascú e un tros de carn e
pessas d’or. 26 E bastí aquí altar a Déu
petró. 19 E los fills de Ebron: Geries,
petró, e Maries, lo segon, e Jaazies, lo
petró, e Jazies, lo segon. 21 E los fills
petró en contre son germà, lo manor.
petrons dels levitans, santificau-vos, e
petrons de Ladan. 10 E los fills de Semeý
petrons de lurs nombres per nombres de
petrons, e pertiren-los dels fills de
petrons de las casas de lurs pares, e
petrons. Aquests prenían una part de assò
petrons dels preveras e dels levitans, lo
petrons dels prínceps, dels santenars e
petrons, e féu-los lo rey David batlles
petrons e prínceps dels centenars e dels
peu, que éran XXIIII dits. Aquest fou nat
peus e dix: –Oyiu, mos germans e mon
peus de nostro Senyor [*]. 3 E Déu ha’m
peyroal de una part. 12 E los fills de
peyroals; e foren demanats en l’any XXXX
picassen la pedre del tall a bestir la
pichapedrés, que picassen la pedre del
pichapedrés e hòmens savis en obrar, 16 d’
piments. 30 E sobre los [*] letovaris. [*]
Pinon 53 e Canòs e Temman e Mibzar 54 e
Pispà e Erà. 39 E los fills de Ulà foren
Piton e Màech e Taheran [*]. 42 [*]
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1Par 10,4
1Par 10,7
1Par 11,8
1Par 11,15
1Par 14,9
1Par 11,19
1Par 19,13
1Par 17,19
1Par 11,23
1Par 13,4
Par Prol,12
1Par 27,29
1Par 21,22
1Par 21,24
1Par 16,32
1Par 13,2
1Par 11,13
1Par 12,15
1Par 20,5
1Par 10,9
1Par 11,1
1Par 11,2
1Par 11,13
1Par 14,2
1Par 16,2
1Par 16,21
1Par 16,36
1Par 16,43
1Par 17,6
1Par 17,7
1Par 17,10
1Par 17,21
1Par 17,21
1Par 17,21
1Par 17,22
1Par 17,22
1Par 18,14
1Par 19,7
1Par 19,11
1Par 19,13
1Par 19,14
1Par 20,3
1Par 21,1
1Par 21,2
1Par 21,3
1Par 21,5
1Par 21,17
1Par 21,17
1Par 21,22
1Par 22,18

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

posà lo pom en terra e la punta als
los hòmens de Ysrael que éran en lo
de David tot entorn ço qui era
dels felisteus era atendade en lo
vingueren e atendaren-se en lo
a nostro Senyor, 19 e dix: –No
e nostro Senyor fassa ço que li
19 [*] com a tu és vengut a
del qual era la lansa en forma de
-ho axí com tu dius. Car molt los
e en los libres dels Reys no són
Joàs. 29 E sobre los bous [*] de la
altar a nostro Senyor, per lo
mi comprat, mas jo ho compraré ab
32 Brugescha la mar e la sua
de Yrrael: –Si a nostro Senyor
aquí a batalla en lo camp qui era
Jordà en lo primer mes e era
qual la sua lansa era axí com un
fer novellas a lurs ýdolas e a lur
Capítol XI 1 Ajustaren-se tot lo
te dix: “Tu seràs pastor del meu
lo camp qui era ple d’ordi, e lo
era levat en alt son regne sobre lo
passificables, ell beneý lo
altre [*]. 21 E Déu a negun altre
empertostemps.”» E diguéran tot lo
que açò fou fet, anà-ce’n tot lo
d’Irrael que aministraven lo meu
las ovellas que sias senyor del meu
10 [*] que comaní jutges sobre lo
21 E qui és aytal com lo teu
hi sia anat per rembre, sinó al teu
tamor, e gitar gent devant lo teu
22 E de aquí avant prenguist lo
lo poble de Yrrael per ésser ton
e féu juý e justícia a tot son
M carretas e lo rey de Machà e son
batalla contre Aram, 11 e l’altre
’t e sfortcem-nos per nostro
’s Joab a Aram a batalla, e lo
de la ciutat. 3 E menà-sse’n lo
e temptà David que comptàs lo
David a Joab e als primers nats del
Joab: –Nostro Senyor anedirà a son
a David, e donà-li lo nombre del
–Jo som aquell qui maní comptar lo
la casa de mon pare, e no en aquest
sia stancada la morteldat sobre lo
nostro Senyor e devant lo ceu
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pits, e lexà’s caura sobre ella. 5 E com
pla que mort era Saül e sos fills e tota
pla, e Joab mantench las relíquies de la
pla de Rafaÿm, 16 e David fugí en la
pla de Rafaÿm. 10 E David demanà concell a
plàcia a Déu que jo fassa aquesta cose,
plàcia. 14 E acostà’s Joab a Aram a
plaer, has feta aqueta noblesa per fer a
plagador de taler de taxidor. E devallà
plagué aquesta cose. 5 E ajustà David tot
planament contengudes e són lexades e
Planària era Cizeray lo seremita; e sobre
planer argent lo’m dóne, per ço que sia
planer argent, car jo no vull res prestar
planesa, alegren-se los camps e tot ço
plau e a vosaltres par bo, trematam e
ple d’ordi, e lo poble fugí per los
ple de totas parts, e féran fugir los
plegador de taler. 6 E aprés hach més
poble. 10 E matéran las armas de Saül en
poble d’Irrael en Hebron, dient a David:
poble [*] e tu·n seràs senyor.” 3 E
poble fugí per los felisteus; 14 [*] e
poble d’Irrael. 3 E pres David més
poble [*] 3 e pertí a tot Yrrael, de l’
poble no sofarí que negun hom vos nogués e
poble «Amén, e laor sia a nostro Senyor».
poble, cascú en sa casa, e David retornà
poble, no que·ls digués que·m féssan
poble de Irrael. 8 [*] 9 E resinglar-l’
poble d’Irrael. E humiliaré tots los teus
poble de Yrrael? No ha nenguna gent en la
poble, e metre lo teu nom en noblesas e en
poble que has remut de Egipte. 22 E de
poble de Yrrael per ésser ton poble
poble empertostemps. E tu [*]. 23 Senyor,
poble. 15 E Joab, fill de Seruià, era
poble. E vengueren e posaren-se devant
poble donà a [*] Isay contra los fills d’
poble e per las ciutats del nostro Déu, e
poble qui era ab Aram fugí per ell. 15 E
poble que era en ella, e posà a Maguerà,
poble. 2 E dix David a Joab e als primers
poble: –[*] comptau Yrrael, de Berzabe
poble C tants. O, senyor rey, tots som
poble. E foren tots los hòmens d’Irrael
poble e jo som aquell qui he peccat e he
poble per morteldat. 18 E l’àngel de
poble. 23 E dix Evau a David: –Pren-la e
poble. 19 Ara donau lo cor a demanar a
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1Par 23,25 –Reposerà nostro Senyor Déu al ceu
1Par 28,2
e dix: –Oyiu, mos germans e mon
1Par 28,21
e encara has los prínceps, e tot lo
1Par 29,9
Acuel lo gesimon. 9 E alegrà’s lo
1Par 29,14 tua laor. 14 E com què som jo e mon
1Par 29,17
totas aquestas coses. E ara ton
1Par 29,18
són las cogitacions de cor de ton
1Par 4,32
en què regnà David. 32 E los
1Par 5,25
derrera los déus de lurs pares dels
1Par 16,10
e alegrau-vos e alegren-se los
1Par 16,24
gents la sua glòria e a tots los
1Par 16,28
glòria a nostro Senyor, linatge de
1Par Prol,73
qui ab dents de cha morden, en
1Par 22,14
ni hages pahor. 14 Vet que en ma
1Par 7,28
27 [*]. 28 E lurs haretats e lurs
1Par 11,21
fou senyor, e entre lo terç no
1Par 12,14
de host. E de aquests lo pus
1Par 16,19
haretat.” 19 Que abans érau de
1Par 17,17
fet venir? 17 E encara açò és stat
1Par 26,13
Déu. 13 E gitaren sorts axí en lo
1Par 16,19 Que abans érau de poch nombre e ten
1Par 25,8
per demanar axí als grans com als
Par Prol,10 és dit remembrament de açò que no
1Par 13,8
devant nostro Senyor ab gran
1Par 20,1
ixen a host, Joab ajustà tot lo
1Par 24,19 casa de Déu, axí com era costuma en
1Par 26,8
germans foren hòmens d’host ab
1Par 29,2 Senyor Déu és. 2 E jo ab tot lo meu
1Par 21,30 era en aquell temps en Banià. 30 No
1Par 10,4
E pres Saül la sua spasa e posà lo
1Par 7,28
·ntorn devés orient Naaran, e devés
1Par 9,24
vents éran las portas, a levant e a
1Par 12,15
fugir los amicharans a levant e a
1Par 26,30
la [*] de Yrrael ultre Jordà, devés
1Par 10,3
dels quals ell hach gran
1Par 14,17
terra, e nostro Senyor donà la sua
1Par 28,20
e fes açò, no·t temes ni hages
1Par 15,27 David era abrigat ab un mantell de
1Par 9,21
fill de Mensalmes, fou porter de la
1Par 11,18
e aportaren aygüe del pou de la
1Par 19,9
e aperellaren-se a batalla a la
1Par 15,2
car a ells alegí nostro Senyor que
1Par 11,19
car en perill de lur ànima la han
1Par 11,39
lo amonita, e Nafrayà, lo baró
1Par 9,18
lo cap. 18 Entrò are stave en lo
1Par 16,42
los fills de Gedif éran stablits al
1Par 26,13
de lurs pares a scrivir en cade
1Par 22,3
claus per obs de las portas del
1Par 12,24
de Déu. 24 Dels fills de Judà,
1Par 12,34
34 E dels fills de Neptalim [*]
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poble e poserà’l en Jerusalem per
poble, jo havia proposat en mon cor de
poble per fer tot lo teu comandament.
poble, per ço que havían vodat, car ab lo
poble que hajam tenguda fortsa de vodar
poble, qui ací és, [*] ha vodat ab alegria
poble; donchs tu, Senyor, endressa lur cor
pobles foren Betan e Aÿm e Eurinom e
pobles de la terra, los quals Déu havia
pobles, lo cor dels obtants en nostro
pobles las suas maravellas, 25 car gran és
pobles, donau a Déu glòria e honor, 29
poblich maldient, legint per los cantons,
pobretat he aperellat a nostro Senyor C M
pocessions foren en Betel e sas viletas, e
poch venir. 22 E Benayà, fill de Joyadà,
poch era senyor de C e lo major de mil. 15
poch nombre e ten pochs que paríeu
poch en lo teu sguardament: has parlat
poch com en lo gran per casas de lurs
pochs que paríeu palegrins, 20 anant de
pochs, mestres ab scolans. 9 E axí la
podem dir, de las coses lexades, car
poder e ab cants e ab fitoles e ab tabals
poder de la host e anà a destrovir tota la
poder de Aron, lur pare, axí com havia
poder de servir, e éran LXII. 9 E los
poder he aperellat a la casa de Déu or a
pogué David anar devant ell per requerir
pom en terra e la punta als pits, e lexà
ponent Èsser e sas viletas [*]. 29 En la
ponent e a migjorn e a tremuntana. 25 E
ponent. 16 E vengueren dels fills de
ponent, ab tota la obra de nostro [*] e al
por. 4 E dix Saül a son scuder: –Trau ta
por per totas las gents. 15,Tit Capítol XV
por, car nostro Senyor Déu és ab tu. No·t
porpre, e tots los levins, qui aportaven
porta del tabernacle [*]. 22 Tots éran
porta de Betlem, e aportaren-la a David.
porta de la ciutat. E los reys soldejats
portacen l’archa e que la servíssan per
portada. E no la volch beura. Açò féran
portador de las armes de Johà, fill de
portal del rey devés orient. E aquests
portal. 43 E aprés que açò fou fet, anàportal. 14 Caech la primera sort a sol
portals e de las frontissas. Tot açò féu
portant scut e lansa, foren VI M e DCCC
portant lansa e scut foren XXXVII M. 35 E
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1Par 12,37 de Gad e del mig trip de Manassès,
1Par 21,5
E foren tots los hòmens d’Irrael
1Par 5,18 de Manacès, e aquests éran hòmens
1Par 10,12
los [*] de la host e anaren allà, e
1Par 16,1
en son cor. 16,Tit Capítol XVI 1 E
1Par 9,23
23 e [*] lurs infants sobre las
1Par 9,24
24 e a IIII vents éran las
1Par 22,3
per fer molts claus per obs de las
1Par 16,29
Senyor la glòria del ceu nom,
1Par 15,27
atressí [*], sinó David, qui
1Par 12,40
Ysachar e Zabulon i Naptalim, hi
1Par 9,21
21 E Zaries, fill de Mensalmes, fou
1Par 9,17
al corral de Notafetens. 17 E los
1Par 9,18
devés orient. E aquests éran los
1Par 9,22
[*]. 22 Tots éran triats a
1Par 15,18 Obetedom e Joel. Tots aquests éran
1Par 15,23 discret era. 23 E Barachies e Canà,
1Par 15,24
e Obetedom e Jayà éran capellans
1Par 16,38
fill de Judicum, [*] era sobre los
1Par 23,5
e [*] jutges hi havia VI M, 5 e
1Par 26,1
Capítol XXVI 1 E las pertides dels
1Par 26,12
E aquestes éran les partides dels
1Par 9,26
car ab leyaltat éran aquests IIII
1Par 4,41
e feriren lurs tabernacles, e los
1Par 10,4
fer. E pres Saül la sua spasa e
1Par 20,3
sse’n lo poble que era en ella, e
1Par 4,40
e la terra era abundade e ampla e
1Par Prol,36
ditas dabans ab vergas qui éran
1Par 9,18
E aquests éran los porters de las
1Par 13,13
ab si en la sua ciutat, e féu-la
1Par 17,9
8 [*] 9 E resinglar-l’he e
1Par 10,10
en la casa de lur déu, e lo cap
1Par 19,7 de Machà e son poble. E vengueren e
1Par 6,31
[*] la casa de nostro Senyor, com
1Par 23,25
nostro Senyor Déu al ceu poble e
1Par 11,18
felisteus e aportaren aygüe del
1Par 15,6
C XXV. 6 E dels fills de Merarí era
1Par 20,2
quintar d’or e havia-hy pedres
1Par 29,8
ferro. 8 E aquell qui havia pedres
1Par 17,25
Senyor, ha après ton servent de
1Par Prol,76
[*], com en las altres coses me
1Par 21,23
lo poble. 23 E dix Evau a David:
1Par 23,22
22 E Aletzar [*] hach [*] filles, e
1Par Prol,70
Senyor parlà e los dexebles ne
1Par 2,23
ciutats en la terra de Galaad. 23 E
1Par 5,21
lur bestiar e lurs camells, e
1Par 21,10
a ell açò: “Diu nostro Senyor que
1Par 17,22 remut de Egipte. 22 E de aquí avant
1Par 24,6
per ésser caps petrons. Aquests
1Par Prol,39 de tenir ço que una vegada havían
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portant armes de host e de batalla, hòmens
portant armes [*] CCCC M LXXXIII hòmens
portants scuts e lances e traent darts,
portaren-se’n lo cos de Saül e los
portaren l’archa de Déu e féran-la star
portas de la casa de Déu [*] (ço és,
portas, a levant e a ponent e a migjorn e
portas del portals e de las frontissas.
portau presents e veniu als ceus palaus,
portave delmàtiga blancha. 28 E tot Yrrael
portaven pa amb àzens e ab camells e ab
porter de la porta del tabernacle [*]. 22
porters éran Salum e Top e Talmon e
porters de las posades dels fills de Leví.
porters, i éran CC XII ab lurs caps e ab
porters. 19 E los cantors éran Aman e
porters de la archa. 24 E Abanies e
porters de la archa. 25 E David e los
porters. [*] 39 E Sadoch sacerdot e sos
porters IIII M, [*] 6 e David pertí los
porters foren dels coraytans Masalonies,
porters dels caps dels hòmens e dómeas de
portés e éran [*] ordonats sobre las
porxos qui foren trobats [*] entrò al die
posà lo pom en terra e la punta als pits,
posà a Maguerà, en la pedrera del ferro, e
posade en pau, car †en Carmelo† habitaven
posades, e dóna a conèxer algunes coses
posades dels fills de Leví. 19 E Salum,
posar en la casa de Obetedom [*] 14 [*]
posar-l’he en si matex, e no s’
posaren en la casa de Dagon. 11 E oyiren
posaren-se devant Maabà. E los fills d’
posava la archa de Déu; 32 e serviren en
poserà’l en Jerusalem per tostemps. 26 E
pou de la porta de Betlem, e aportarenprebost Asayà, e sos germans éran CC XXV.
precioses, e fou sobre lo cap de David, e
precioses donava-les al tresor de la
pregar devant tu. 26 E are, Senyor, tu ést
premoven, despuxs reproven, axí si virtut
–Pren-la e fasse’n mon senyor lo rey ço
prenguéran los fills de Sis [*]. 23 E los
prengueren aximpli. Jo parlí aquestas
prengueren-la Gessur e Aram, las viles
prengueren L M camells, e CC M ovellas e
prengues qualcose tu vullas de aquestas
prenguist lo poble de Yrrael per ésser ton
prenían una part de assò qui pertanyia a
pres, e aprés de les LXX ceŀles, las quals
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1Par 2,19 e Sobal e Ardon. 19 E murí Esubà, e
1Par 2,21
filla de Machir, pare de Galaad, e
1Par 4,18
són fills de [*] farahó, qui
1Par 7,15
Mahir, pare de Galaad. 15 E Mahir
1Par 10,4
lo temia molt, no hu volch fer. E
1Par 11,5
[*] a David: –No vingues ací. E
1Par 14,3
regne sobre lo poble d’Irrael. 3 E
1Par 17,7
nostro Senyor Déu [*]: ‘Jo t’he
1Par 18,1
David los felisteus e humilià’ls e
1Par 18,7
a David en tot loch on anave. 7 E
1Par 18,8
los servents de Adoròzer [*]. 8 E
1Par 18,11
e d’argent e d’aram. 11 E David
1Par 19,4
[*] e regirar la tua terra. 4 E
1Par 20,2
Rabà e enderrochà-la. 2 E David
1Par 28,8
juýs axí com fa vuy.” 8 »E ara, en
1Par 13,11 «Fares Assahà» entrò en aquest die
1Par 9,19
lo servey de obra guardant †los
1Par 16,29
la glòria del ceu nom, portau
1Par 21,24
planer argent, car jo no vull res
1Par 27,5
era Benaÿas, fill de Joadà, lo [*]
1Par 24,31 e Aximàlech e los caps petrons dels
1Par 28,21
Déu. 21 E vet las partides dels
1Par 15,13
aperellat lo loch, 13 car Déu en la
1Par 1,Tit
dels Paralipàmenon. 1,Tit Capítol
1Par 1,13
13 E Canaan, Sidon, [*] fou son
1Par 1,29 29 Aquestas són les generacions: Lo
1Par 1,29 primer nat de Abraam fou Ysmael; lo
1Par 1,32 Caturà, concopina de Abraam, fou lo
1Par 2,3
li infantà Barsua [*]. E féu [*] lo
1Par 2,13
Gessè. 13 E Gessè engendrà son
1Par 2,25
los fills de Gerexinel [*], lo
1Par 2,27
27 [*] que hach de Gerechinel, son
1Par 2,42 germà de Gerachinel, fou Messà son
1Par 2,50
Calech. 50 [*] Fill de Hur, lo seu
1Par 3,1
David que nasqueren en Hebron: lo
1Par 3,15
son fill. 15 E los de Jozies: son
1Par 5,1
Capítol quint 1 Los fills de Rubèn,
1Par 5,1
Judà, e axí Rubèn no fou anomenat
1Par 5,3
Josep. 3Donchs, los fills de Rubèn,
1Par 6,28
altre. 28 E los fills de Samà: lo
1Par 8,1
1 E Benjamín engendrà Bael, son
1Par 8,30 nom Mahachael, 30 e lo nom de son
1Par 8,39
39 E [*] Àssech, son germà: fou lo
1Par 9,5
Judà. 5 E de Salochan; Esayay, son
1Par 9,36
sa muller Mahacà, 36 e son fill lo
1Par 12,9
per cuyta. 9 E Ésser era lo cap
1Par 12,15
mil. 15 Tots passaren Jordà en lo
1Par 23,11
fills de Semeý. 11 Jóad fou lo
1Par 24,23
E los fills de Abaron, Jories, lo
1Par 26,2
de Masalonies fou Azacaries son
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pres Subà Efetar per muller e infantà-li
pres-la per muller. E ell era de LX
pres Marot. 19 E lo fill de la muller de
pres muller germana dels huzamitans [*],
pres Saül la sua spasa e posà lo pom en
pres David la devesa de Sion, e féu-hi
pres David més mullers en Jerusalem, e
pres del folch derrera las ovellas que
pres Gatza e las suas viletas de la mà
pres las vergas d’or que havían los
pres Macahat e Machur, ciutats de
pres aquesta vaxella e santifichà-la a
pres Anum los missatgers de David, e ragué
pres la corona del cap de lur rey e trobà
presència de tot Yrrael e de tota la
present. 12 E David temé Déu de aquell die
presents† [*]. 20 E Fineès, fill de
presents e veniu als ceus palaus, adorau
prestar ço del teu a nostro Senyor e que
prevera, e en sa companya éran XXIIII M
preveras e dels levitans, lo cap petró en
preveras e dels levitans, a tot lo ofici
primaria no·m donà entendre envés ell,
primer 1 Adam, Sed, [*] 2 Caynam, Malael,
primer nat, e los eteus 14 e gebuzeus e
primer nat de Abraam fou Ysmael; lo primer
primer nat de Ysmael hach nom Nabayot, e
primer Gembran, e Jaes e Medan [*] e
primer nat de Judà mal en l’esguardament
primer nat Eliab, lo segon Amadab, lo terç
primer nat Ram e Bunà e Roen e Somach [*].
primer nat Maas, e Jaquim e Quer. 28 E
primer nat, e Abipcí e los de Merezà, pare
primer nat fou de Efrata e hach nom Subal,
primer hach nom Amon, lo qual hach de
primer nat hach nom Joatan, lo segon
primer nat de Yrrael, mas per ço com
primer nat. 2 Mas Judà era soberch a sos
primer nat de Yrrael, foren Enach e Falum
primer nat ceu fou Jasén, e Eluà. 29 E los
primer nat, e Sbael lo segon, e Acayà lo
primer nat era Abdon, e l’altre Assur e
primer nat Ulam, e Gebús fou lo segon e
primer nat, e sos fills. 6 [*] de Zàram,
primer nat hach nom Abdon, [*] e l’altre,
primer e Obedià lo segon e Eliab lo terç
primer mes e era ple de totas parts, e
primer, Sizà lo segon; Gedús e Barià no
primer nat, e Amarias, lo segon, e
primer nat, e Jaziel lo segon, e Sabadies
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1Par 26,4
de Obetdeedom: fou Samaÿas son
1Par 26,10
lur cap, per ço car no era lo
1Par 27,2
M. 2 E la primera part del mes
1Par 27,3
los prínceps de la host del mes
Par Prol,Inc
sobre lo libre de Paralipàmenon.
1Par Inc
de sent Gerònim. Inc Comença lo
1Par, Expl
terra de Yrrael. Expl Ací acaba lo
1Par 5,1
lo lit de son pare, fou donada la
1Par 24,7
als fills d’aquells. 7 Axí la
1Par 25,9
mestres ab scolans. 9 E axí la
1Par 26,14
scrivir en cade portal. 14 Caech la
1Par 27,2
partida era de XXIIII M. 2 E la
1Par 4,4
aquests II foren fills de Hur,
1Par 11,6
dix: –Tot hom qui ferrà lo gebuzeu
1Par 11,6
sia cap e senyor de la host. E pujà
1Par 29,29
E las peraules del rey David, las
1Par 9,2
2 Ells habitaren los habitadors
1Par 11,22
grans fets, de Cabseel, ferí los II
1Par 17,9
per enganar-lo axí com en los
1Par 18,17
[*]. E los fills de David los
1Par 21,2
poble. 2 E dix David a Joab e als
1Par 28,1
host e los duchs dels trips e los
1Par 23,29
vespre al secrifici, e las fogasses
1Par 5,2
germans e senyor de tots, mas la
1Par 5,6
rey dels asirienchs, e fou
1Par 12,28
ab la casa de son pare, qui era
1Par 15,5
fills de Cahat, e Uriel era lur
1Par 15,7
7 E los fills de Gerzon era lur
1Par 15,9
fills de Elifan [*] 9 [*] era lur
1Par 15,22
per sobrepujar. 22 E Cananies,
1Par 19,16
a Aram ultre Jordà, e a Sofach,
1Par 19,18
M paons, e fou-hi mort Sofach,
1Par 27,4
Adorra e sa companya, e Molet era
1Par 27,5
e éran XXIIII M hòmens. 5 E lo
1Par 27,8
M hòmens. 8 E del quint mes era
1Par 27,9
M hòmens. 9 E del sizèn mes fou
1Par 27,10 E en la companya del setèn mes fou
1Par 27,11 E en la companya del vuytèn mes era
1Par 27,12 E en la companya del novèn mes fou
1Par 27,13 E en la companya del deèn mes fou
1Par 27,14 E en la companya del XI èn mes fou
1Par 27,15 E en la companya del XII èn mes fou
1Par 27,34
de Benaÿas, e Abiatar. E Joab era
1Par 29,11
e tu ést aquell qui axalces tot
1Par 7,40
hòmens triats a batalla, caps dels
1Par 11,22
de Cabseel, ferí los II primers
1Par 13,1
XIII 1 E aconcellà’s David ab los
1Par 15,16
ab perxes. 16 E dix David als
1Par 15,25
David e los pròmens d’Irrael e los
1Par 19,3
aconortar-lo. 3 E digueren los
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primer nat, e Johozap lo segon, e Joel lo
primer nat e son pare féu-lo cap, 11 e
primer era de Beà, fill de Sabdiel; en la
primer. 4 E sobre la part del mes segon
Primer pròlech. Asò és lo pròlech de sent
Primer libre dels Paralipàmenon. 1,Tit
Primer libre del Paralipàmenon.
primera generació a [*] Judà, e axí Rubèn
primera sort a Joraïb, e la segona a
primera sort a Josep, fill de Assap; e la
primera sort a sol ixent a Ysaÿes [*] fou
primera part del mes primer era de Beà,
primerament nat d’Efrata e pare de
primerament sia cap e senyor de la host. E
primerament Joab, fill de Seruià, e fou
primeras e las derreras, són scrites en
primers e éran en lur haretat e lurs
primers prínceps de Moab, e devallà [*].
primers dies, 10 [*] que comaní jutges
primers nats anaven als lats del rey.
primers nats del poble: –[*] comptau
primers nats de las companyes que servien
primes alizas, e dels crespells, de tota
primogenícia fou anomenada a Josep.
príncep del trip de Rubèn. 7 E sos germans
príncep, II M. 29 E dels fills de
príncep, e sos germans éran C XXV. 6 E
príncep Joel, e sos germans éran C XXX. 8
príncep Eliel [*] 10 [*] e sos germans
príncep dels levitans, [*] trompave e
príncep de la host de Adoròzer, e aquests
príncep de la host. 19 E veeren los
príncep e guiador sobre la companya, e
príncep de la host del terç mes era
príncep Sebitit lo geferà, e en sa
príncep Hirà, fill de Siquís, lo recorrà,
príncep Eles, lo palonite, dels fills de
príncep Siberay Cusarim, del linatge de
príncep Abàssar amonita, del trip de
príncep Mearí de Natafat, del linatge de
príncep Beraxès de Biaot, dels fills de
príncep Helday de Natorfat, fill de
príncep de la host del rey David. 28,Tit
príncep. 12 E la riquesa e la honor és en
prínceps, ab tot lur linatge [*]. Éran per
prínceps de Moab, e devallà [*]. 23 E matà
prínceps dels milanars e dels centanars e
prínceps dels levitans que féssan star [*]
prínceps dels milanars anaven alegrament
prínceps d’Amon a lur senyor [*]: –E
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1Par 22,17
ab tu. 17 E manà David a tots los
1Par 23,2
sobre Yrrael, 2 e ajustà tots los
1Par 24,5
aquells ab aquells, per ço car éran
1Par 24,6
de Leví, devant lo rey e devant los
1Par 25,1 Capítol XXV 1 E depertí David e los
1Par 26,26
lo rey e los caps petrons dels
1Par 26,26
santenars e dels milanars, e·ls
1Par 27,1
d’Irrael per lurs caps petrons e
1Par 27,3
de Fares, qui era cap de tots los
1Par 27,22
fill de Geroam. Aquests foren los
1Par 27,31
Saass lo getum. Tots aquests éran
1Par 28,1
XXVIII 1 E ajustà David tots los
1Par 28,1
companyes que servien lo rey e los
1Par 28,1
milanars e dels centanars e los
1Par 28,21
aquestas obres, e encara has los
1Par 29,6
Senyor? 6 Donchs, vodaren los [*]
1Par 29,6
santenars e dels milanars e los
1Par 29,24
a ell tot Yrrael. 24 E tots los
1Par 9,22
lurs linatges, e David e Samuel lo
1Par 17,1
stave en son alberch, dix a Natan
1Par 17,3
nit fou la paraula de Déu a Natan
1Par 21,9
9 E parlà nostro Senyor a Gaddi,
1Par 25,5
5 Tots aquests foren fills de Aman,
1Par 26,28 28 E tot ço que santificava Samuel
1Par 29,29 vaedor, sobre las Peraules de Natan
1Par 16,22
los meus untats ne ab los meus
1Par 25,2
e Natenies e Asserella [*] qui
1Par 25,3 [*] per mà de lur pare Getidum, que
1Par 25,1 [*] Assap e Aman e de Getidum, qui
Par Prol,Inc lo libre de Paralipàmenon. Primer
Par Prol,Inc
Primer pròlech. Asò és lo
1Par Prol,Inc se contenen en suma. Prol,Inc Terç
Par Prol,Inc
Comensen los
1Par Prol,Expl
Prol,Expl Ací acaben los
1Par 15,25
de la archa. 25 E David e los
1Par 8,32 e aquests habitaren en Jerusalem de
1Par 12,40
40 E encara aquells qui éran
1Par 26,12 dels caps dels hòmens e dómeas de
1Par 27,33
era atrecí conceller del rey, e a
1Par 28,2 mos germans e mon poble, jo havia
Par Prol,2
gran que sens aquest, si negú vol
1Par Prol,48 obra, majorment com lo meu treball
1Par Prol,21 de Lucià màrtir, e las migenseras
1Par 14,10
mans? E dix-li nostro Senyor:
1Par 14,10
a nostro Senyor, dient: –Si jo
1Par 14,14
a nostro Senyor, e Déu li dix:
1Par 11,6
sia cap e senyor de la host. E
1Par 13,6
nostro Senyor de Cariacharim. 6 E
1Par 21,19 Déu en la era de Evau gebuzeu. 19 E
1Par 21,26
or. 26 E bastí aquí altar a Déu e
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prínceps de Yrrael que ajudassen a Salamó
prínceps d’Irrael e los sacerdots e los
prínceps [*] de Déu dels fills de Aletzar
prínceps e devant Sadoch, [*] fill de
prínceps de la host l’ofissi de [*] Assap
prínceps, dels santenars e dels milanars,
prínceps de la host, 27 de les batalles e
prínceps dels centenars e dels milanars, e
prínceps de la host del mes primer. 4 E
prínceps de cade trip de Yrrael. 23 E
prínceps sobre lo nombre dels fets del rey
prínceps de la host e los duchs dels trips
prínceps dels milanars e dels centanars e
prínceps del moble e del bestiar del rey e
prínceps, e tot lo poble per fer tot lo
prínceps dels santenars e dels milanars e
prínceps de la obre del rey. 7 [*] a la
prínceps e vessalls, e naguex tots los
profeta los stablían en lur leyaltat, 23 e
profeta: –Vet que jo sech en casa cuberta
profeta dient: 4 –Vé e digues a David mon
profeta [*], dient: 10 –Vés e parla a
profeta del rey ab paraules de Déu per
profeta e Saül, fill de Cis, e Abner, fill
profeta [*]. 30 Ab tot son regisme e son
profetas no vullau maliciajar.”» 23
profetitzave per mà del rey. 3 E los fills
profetitzave ab òrguens per loar e beneyr
profetitzaven ab òrguens e ab tabals i ab
pròlech. Asò és lo pròlech de sent Gerònim
pròlech de sent Gerònim sobre lo
pròlech Prol Si la splanació dels LXX
pròlechs de sent Gerònim sobre lo libre
pròlechs de sent Gerònim. Inc Comença lo
pròmens d’Irrael e los prínceps dels
prop lurs germans ensemps. 33 E Gèter
prop, axí com Ysachar e Zabulon i
prop lurs germans per servir en la casa de
prop ell Aricòfel. 34 E era aprés ell
proposat en mon cor de bestir casa de
provar a si matex la centència de las
provat per los jueus e·ncara de assò qui
províncies qui són entre aquests [*]
–Puge-hy, que jo els daré en tes mans.
puig contre los felisteus, liurar-los–Puja derrera ells e fes-los la volta
pujà primerament Joab, fill de Seruià, e
pujà David e tot Yrrael de Baleat a
pujà David per la paraula de Gaddi, la
pujà-hy holocausts e secrificis
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1Par 27,24
fou la ira de Déu en Yrrael e no
1Par 15,3
d’Irrael en Jerusalem per fer
1Par 15,25 milanars anaven alegrament per fer
1Par 17,5
en casa del die ensà que jo fiu
1Par 14,11
que jo els daré en tes mans. 11 E
1Par 15,14
los levitans, per ço que
1Par Prol,54
no ha vist ne orrella oÿt, ni és
1Par 15,12
infants e vostros germans, e
1Par 5,26
scomoch contre ells l’esperit de
1Par 10,4
spasa e posà lo pom en terra e la
Par Prol,4
car per sengles noms e sengles
1Par 1,8
de Cam foren Ehús e los egipcians e
1Par Prol,2 LXX enterpetredors stava ferma e
1Par 11,20
matà, e ell era en compte dels III
1Par 11,25 III vessalls. 25 E ell era dels XXX
1Par 12,14
capdals de host. E de aquests lo
1Par 19,12
12 E dix Joab a son germà: –Si
1Par 19,12
que jo, tu vina e ajude’m, e si
1Par 2,53
de Cariaciarim fou lo Jattael e la
1Par 19,19
pau ab David e serviren-lo. E
1Par 20,3
ciutats dels fills d’Amon. E
1Par 16,32
alegren-se los camps e tot ço
1Par Prol,25
libres per Oríginers doctor, lo
1Par Prol,42
e asò·s lig en lurs sgleyas, la
1Par Prol,53 on diu [*]: «Veuran aquell [*] lo
1Par 2,1
1 Aquests foren fills de Jacob, al
1Par 2,49
infantà a ell Zàbet e Tiranó, 49 lo
1Par 3,1 Hebron: lo primer hach nom Amon, lo
1Par 3,1
la ismaleÿta, e lo segon Deniel, lo
1Par 3,3
Aguayt, 3 lo quint fou Geroboam, lo
1Par 6,26 Etanà foren Manyssà e Aymet, 26 del
1Par 7,15
e lo nom del segon Salfat, lo
1Par 7,24
sa filla hach nom Zalaraalenzar, la
1Par 11,23
de V colzes d’alt, en la mà del
1Par 16,40
com és scrit en la lig de Déu, la
1Par 19,1
fills d’Amon, e regnà son fill, lo
1Par 20,5 Lamí, germà de Goliès lo geteu, del
1Par 21,19
David per la paraula de Gaddi, la
1Par 22,5
de Déu en totas les terres, per la
1Par 29,5 tota obre de mà de mestres. Donchs,
1Par 21,10
“Diu nostro Senyor que prengues
1Par 12,17
tort que ell no·ls tenia: –E per
1Par Prol,23
palestins, qui són felisteus, los
1Par Prol,40
e aprés de les LXX ceŀles, las
1Par 5,25
pares dels pobles de la terra, los
1Par 10,3
lo aquells qui·l perseguían, dels
1Par 11,21
III pus forts, 21 e aquells II dels
1Par 14,4
e engendrà fillas e fills, 4 los
1Par 27,1
lo rey en diversos oficis, los
1Par 4,23
de Gaderà habitaven aquí ab lo rey
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pujà lo nombre de las paraules dels dies
pujar l’archa de Déu en lo loch que ell
pujar l’archa de la covinensa de Déu [*].
pujar Yrrael de terra de Egipte entrò al
pujaren en Bilfarazim, e anà-hy David
pujassen l’archa de nostro Senyor Déu d’
pujat en cor d’home, aquellas coses que
pujau l’archa de nostro Senyor Déu de
Pul, rey de Assur, e l’espirit del rey de
punta als pits, e lexà’s caura sobre
punts de paraules las històries qui són
Pur e Canaan. 9 E los de Cuns foren Sabaà
pura segons açò que ells havían
pus forts, 21 e aquells II dels quals fou
pus honrats, mas entrò al terç no hy
pus poch era senyor de C e lo major de
pus fort és Aram que jo, tu vina e ajude
pus forts són los fills d’Amon que tu, jo
Putaria e lo Sunutà e lo Nestranyà, e
puxs no volguéran ajudar [*] als fills de
puxs tornà-ce’n David [*] en Jerusalem.
qu·hi és. 33 Adonchs cantaran los arbres
qual hi treballà molt, e tot lo setgle
qual cose no sabéran los LXX
qual ull no ha vist ne orrella oÿt, ni és
qual nostro Senyor mudà lo nom Yrrael.
qual engendrà Sàach, pare de Ysmaach, e
qual hach de Avinóhan la ismaleÿta, e lo
qual hach de Abigal de Carmel, 2 e lo terç
qual hach de Abchalà, sa muller [*]. 4
qual són fills Elcanà e Safay e Màar 27 e
qual no hagué sinó fillas. 16 E infantà
qual bestí Becaron, lo Jusà e lo sobirià,
qual era la lansa en forma de plagador de
qual manà a Yrrael. 41 [*] Eman e Gedif e
qual havia nom Anum [*]. 2 E dix David:
qual la sua lansa era axí com un plegador
qual dix per nom de Déu. 20 E giràs Evau e
qual cose jo lo hy aperellaré. E aperellà
qual serà aquell qui no umpla [*] sa mà e
qualcose tu vullas de aquestas III coses
qualque rahó vosaltres siau venguts, lo
quals libres splanaren Pamfili e Euzebe, e
quals vulgarment són axelsades sens actor,
quals Déu havia destrovits devant ells. 26
quals ell hach gran por. 4 E dix Saül a
quals fou senyor, e entre lo terç no poch
quals havían nom axí: Simà e Zabal e Vetan
quals intraven e axían de mes en mes en
quan regnà. 24 E los fills de Simeon foren
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1Par 8,8
8 [*] engendrà al camp de Moab,
1Par 18,3
Adoròzey, rey de Sabà, a Amat,
1Par 21,15
en Jerusalem, e destroý aquell, e
1Par 2,14
Amadab, lo terç [*], 14 Nethan lo
1Par 3,2
filla de Calmay, rey de Gessur; lo
1Par 3,15
segon Joatxí, lo terç Sedetxies, lo
1Par 4,Tit
qui foren VII. 4,Tit Capítol
1Par 8,2
segon, e Acayà lo terç, 2 e Nohà lo
1Par 12,10
e Eliab lo terç 10 e Mesmanà lo
1Par 16,5
e Joel lo terç, e Samarimot lo
1Par 23,19
e Jaazies, lo terç, e Jaaman, lo
1Par 24,23
e Jasaziel, lo terç, e Jamean, lo
1Par 26,2
e Sabadies lo terç, e Geviel lo
1Par 26,4
segon, e Joel lo terç, e Secar lo
1Par 26,11
e Nalabies lo terç, e Azacharies lo
1Par 27,7
son fill. 7 E sobre la part del mes
1Par 24,8
Jadaÿas, 8 e la terça a Carní, e la
1Par 25,11
a sos germans, e éran XII; 11 e la
1Par 24,13
13 e la tretzena a Gebeal, e la
1Par 25,21 a sos germans, e foren XII; 21 e la
Par Prol,1
Testament. Prol E és tal e ten gran
Par Prol,10
és dit remembrament de açò
Par Prol,11
coses lexades, car aquellas coses
1Par Prol,2
stava ferma e pura segons açò
1Par Prol,4
sant dels bisbes, me rebujarias
1Par Prol,6
letí los libres habràhichs, car ço
1Par Prol,8
la novella sgleya, justa cose era
1Par Prol,13 corrompuda e fortsade, tu cuydes
1Par Prol,14
és jutjat, què sia vera cose, o
1Par Prol,17
per scarnir los jueus. Sàpies
1Par Prol,29
sengles paraules, ço és a saber,
1Par Prol,31
en si matex reprès; mas, ço
1Par Prol,39
als altres no covenia de tenir ço
1Par Prol,45
ni per què·s cuyden e cuydaren
1Par Prol,50 assò qui és per l’apòstol? Sapiau
1Par Prol,55
en cor d’home, aquellas coses
1Par Prol,63
Johan: «Qui creu en mi, segons
1Par Prol,65
aygüe viva.» Hoch, e és scrit [*]
1Par Prol,67 és scrit. [*] En aquell loch on diu
1Par Prol,77
e vici no són en las coses, mas
1Par Prol,79 mestre. Menys de açò, membre a mi
1Par Prol,84 sprove en covent dels frares. E açò
1Par Prol,86 dels Dies dels reys», per ço és fet
1Par Prol,90
depertits per rimes «en cants
1Par Prol,92
e als meus»; e faré açò segons
1Par 1,32
fills de Ysmael. 32 E los fills
1Par 1,39 Heyl e Geheman e Manahà e Lotan,
1Par 1,43 Hus e Aram. 43 Aquests són los reys
1Par 1,43
regnaren en la terra de Edom abans
1Par 2,7
foren [*]. 7 [*] Achor, aquell
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quant ne trematia Huzim e Araàs, ses
quant anave per metre’s en lo flum Jordà
quant lo destrovia viu-ho nostro Senyor
quart, e Raday lo quint, 15 Somolo lo
quart fou Adunies, fill de Aguayt, 3 lo
quart Celum. 16 [*] 17 E los fills de
quart 1 E los fills de Judà foren Fares e
quart, e Rafà lo quint. 3 E Sbael hach
quart e Geremies lo quint 11 e Stay lo VI
quart, e Joel lo quint [*] ab sturments de
quart. 20 E los fills de Jusiel: Michà, e
quart, e Uziel, lo quint. 24 E lo fill de
quart, 3 e Elavi lo quint, e Joanat lo
quart, e Natanael lo quint, 5 e Amiel lo
quart; tots los fills e germans [*] foren
quart fou Azael, germà de Joab, e
quarta a Ceorim, 9 e la quinta a
quarta sort a Jasser e a sos germans e a
quatorzena a Bilgà, 14 e la quinzena a
quatorzena sort, a Mataties e a sos fills
que sens aquest, si negú vol provar a si
que no podem dir, de las coses lexades,
que en la Lig e en los libres dels Reys no
que ells havían enterpetrat, sertes tu,
que jo tresladàs segons lo sermó letí los
que una vegade era inflamat en las orellas
que fos afermat e nostre cilenci aprovàs.
que sia nostra voluntat e de molts és
que sia feta novella cose sobre vella per
que Alexandria e Agipte loen Hacissiya
que la una no hy concentí e los altres
que és de major audàcia, en [*] treslació
que una vegada havían pres, e aprés de les
que [*] la mia treslació, qui era treta de
que jo he scrit no ha molt lo libre Del
que Déu ha aparellades en aquells qui l’
que diu la Scriptura, del ventre d’
que lo Salvador donà testimoni qui és
que los LXX enterpetredors no han e [*] la
que sia mudade ab lo actor e ab lo mestre.
que doní e liuré a vosaltres la splanació
que jo he enterpetrat Divré a-Iamín, ço
que las històrias [*] e los boscatges dels
que servesquen a mi matex e als meus»; e
que diu Ysmeu: «Si las orrellas dels
que engendrà Caturà, concopina de Abraam,
que hach nom Ramnà. 40 E los fills de
que regnaren en la terra de Edom abans que
que regnàs rey en Yrrael: Bele, fill de
que envergonyí Yrrael com peccà en lo vot.
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1Par 2,9
1Par 2,27
1Par 2,34
1Par 2,48
1Par 2,55
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1Par 3,9
1Par 4,10
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1Par 6,54
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1Par 11,19
1Par 11,20
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1Par 12,4
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1Par 12,28
1Par 12,29
1Par 12,31
1Par 12,32
1Par 12,32
1Par 13,9
1Par 13,10
1Par 13,14
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1Par 14,8
1Par 14,10
1Par 14,12
1Par 14,15
1Par 15,2
1Par 15,2
1Par 15,2
1Par 15,3
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fou Azarià. 9 E los fills de Srom
Aquesta fou mare de Onam. 27 [*]
fillas, e havia un catiu egipcià,
Sàhaf. 48 E una concupina de Sàaf,
Sumatiu. Aquests són los cavitans
1 Aquests són los fills de David
terç fou Absalon, fill de Mechaà,
David e són VIIII, menys de aquells
me beneeys e crexs lo meu terme, e
açò e açò. E féu-li venir Déu açò
a Bàal, açò és, lur habitació,
sperts a batalla, e trobaren-se
e Joanan engendrà Azarias, aquell
31 E aquests són tots aquells
tabernacle del testament [*] entrò
e Chimàs, de aquell. 54 E açò
d’aquell. 38 Azael hach VI fills
era majoral [*] ab leyaltat
e trespassa-la per lo meu cos,
ella. 5 E com son scuder viu açò
vaeren tots los hòmens de Ysrael
hòmens de Ysrael que éran en lo pla
en ellas. 8 E, com vench l’endemà
los hòmens de Jabés-Galaad tot ço
e no requerí nostro Senyor, per ço
en Hebron, dient a David: –Vet
Senyor, 19 e dix: –No plàcia a Déu
a Déu que jo fassa aquesta cose,
car ell gità la sua lansa sobre CCC
a David en Sizalech, dementre
e Natot. 4 E Samaÿas de Gabaon,
-lo a sos enamichs, sens tort
a David per ajudar-li entrò
27 [*] III M e DCC. 28 E Sadoch,
M hòmens, i encara foren més, sinó
fóran asenyalats cascú per son nom
de Ysacar, sabents ciència, per ço
per ço que sabéssan despuxs ço
pendra l’archa per retenir-la,
de Déu contre Assahà [*], per ço
Déu la casa de Obetedom e tot ço
a bastir la casa. 2 E conech David
E, com haguéran oyit los felisteus
dix-li nostro Senyor: –Puge-hy,
lexaren aquí lurs déus e David manà
E, com oyràs la veu de la tempesta
aquí tenda. 2 E adonchs dix David
car a ells alegí nostro Senyor
Senyor que portacen l’archa e
pujar l’archa de Déu en lo loch
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que li infantà Nezaracamel foren Rama e
que hach de Gerechinel, son primer nat
que havia nom Saarchaà. 35 E Seran donàque hach nom Michalí, infantà a ell Zàbet
que vengueren de Manquist, pare de
que nasqueren en Hebron: lo primer hach
que fou filla de Calmay, rey de Gessur; lo
que hach de las concopines, e Tamar era
que sia la tua mà ab mi, e feràs companya
que demanà tot. 11 E Calup, germà de Ssuà,
que a tots se pertanyia. 34 E Massobat [*]
que éran XXXXIIII M DCC LX hòmens a host.
que sacrifichà en lo temple de Salamó en
que David féu star sobre [*] la casa de
que Salamó bestí la casa de nostro Senyor
que direm fou asetiament per albergar los
que havían nom axí: Miraquem e Brucú e
que fos sobre la obra dels crespells. 32 E
que si vénan los no circunciozos scarnirque Saül havia fet, féu semblant e morí. 6
que éran en lo pla que mort era Saül e sos
que mort era Saül e sos fills e tota la
que la batalla fou finida, vengueren los
que havían fet los felisteus a Saül, 12
que Déu lo ocís, e girà lo regne a David,
que nós som tos ossos e ta carn matexa, 2
que jo fassa aquesta cose, que jo bega la
que jo bega la sanch de aquests hòmens,
que·n matà, e ell era en compte dels III
que era detengut [*] Saül, fill de Sis;
que era dels XXX vessalls, e sobre los XXX
que ell no·ls tenia: –E per qualque rahó
que fou ab ten gran host com host de Déu.
que era fadrí vassall de host ab la casa
que guardaven la casa de Saül. 30 E dels
que venguéssan en ajuda de David per ferque sabéssan despuxs ço que faria Yrrael,
que faria Yrrael, e foren de lur trip caps
que no caygués, car la vadella alenegà e
que mès la mà sobre l’archa; e morí aquí
que havia. 14,Tit Capítol XIIII 1 E tramès
que nostro Senyor lo havia endressat a
que David era untat rey sobre Yrrael,
que jo els daré en tes mans. 11 E pujaren
que hom los cremàs. 13 Encara los
que jo los trematré al camp [*], adonchs
que nengú no s’acostàs en l’archa de
que portacen l’archa e que la servíssan
que la servíssan per tostemps. 3 E féu
que ell havia aperellat. 4 E ajustà David
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1Par 15,14
1Par 15,16
1Par 16,1
1Par 16,15
1Par 16,16
1Par 16,19
1Par 16,21
1Par 16,31
1Par 16,39
1Par 16,43
1Par 17,1
1Par 17,1
1Par 17,2
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1Par 17,6
1Par 17,6
1Par 17,6
1Par 17,6
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1Par 17,10
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1Par 17,21
1Par 17,23
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1Par 17,27
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1Par 19,3
1Par 19,3
1Par 19,5
1Par 19,5
1Par 19,6
1Par 19,6
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1Par 19,12
1Par 19,13
1Par 19,15
1Par 19,19
1Par 20,1
1Par 20,2
1Par 20,3
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santificaren los levitans, per ço
David als prínceps dels levitans
féran-la star dins lo tabernacle
’s tostemps en lo setgle [*] i ço
que ha manat en M generacions, 16
érau de poch nombre e ten pochs
E Déu a negun altre poble no sofarí
’s la terra e diguen [*] las gents
lo tabernacle de Déu en l’altar
éran stablits al portal. 43 E aprés
17,Tit Capítol XVII 1 Dementre
alberch, dix a Natan profeta: –Vet
2 E dix Natan a David: –Fes tot ço
no he habitat en casa del die ensà
commaní a tots los jutges d’Irrael
que aministraven lo meu poble, no
lo meu poble, no que·ls digués
que·m féssan casa de cedres ni
pres del folch derrera las ovellas
axí com en los primers dies, 10 [*]
tots los teus anamichs, e encara
anamichs, e encara que·t denunciu
levada en aquell qui és stat abans
paraules e tota aquesta vizió
jo, Senyor, ni qui és mon alberch,
No ha nenguna gent en la terra
e gitar gent devant lo teu poble
E tu [*]. 23 Senyor, la paraula
tu. 26 E are, Senyor, tu ést Déu,
beneyr la casa de ton servent,
on anave. 7 E pres las vergas d’or
[*]. 9 E oyí Tecuni, rey de Amat,
fill al rey David per demanar pau e
per demanar pau e que·l saludàs e
nostro Senyor ab l’or e l’argent
a lur senyor [*]: –E cuydes-te tu
aconortar-te de ton pare? Sàpies
E David tremès als missatgers
e dix: –Stau en Gerichó fins
6 E veeren los fills de Amon
e Neraymà e Doran e Macà, e encara
lur cabal en un camp. 10 E viu Joab
a son germà: –Si pus fort és Aram
si pus forts són los fills d’Amon
Déu, e nostro Senyor fassa ço
15 E com los fills d’Amon veeren
E veeren los servents de Adoràzer
com l’any fou passat, en lo temps
corona del cap de lur rey e trobà
ciutat. 3 E menà-sse’n lo poble
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que pujassen l’archa de nostro Senyor Déu
que féssan star [*] ab hipnes e ab cants e
que David li havia atendat, e secrificaren
que ha manat en M generacions, 16 que
que ordonà a Abraam, e son segrament [*].
que paríeu palegrins, 20 anant de una gent
que negun hom vos nogués e corregí los
que nostro Senyor ha regnat. 32 Brugescha
que era de Gabeon, 40 per secrificar
que açò fou fet, anà-ce’n tot lo poble,
que David stave en son alberch, dix a
que jo sech en casa cuberta de cedres e l’
que és en ton cor, car nostro Senyor és ab
que jo fiu pujar Yrrael de terra de Egipte
que aministraven lo meu poble, no que·ls
que·ls digués que·m féssan casa de
que·m féssan casa de cedres ni que me’n
que me’n bastissen.” 7 E per ço [*]: “Diu
que sias senyor del meu poble de Irrael. 8
que comaní jutges sobre lo poble d’
que·t denunciu que casa bastirà [*]
que casa bastirà [*] nostro Senyor. 11 E
que tu. 14 E fer-l’he star en mon
que Déu dix a Natan, dix Natan a David. 16
que tu m’hages fet venir? 17 E encara açò
que Déu hi sia anat per rembre, sinó al
que has remut de Egipte. 22 E de aquí
que has parlade sobre lo teu servent e
que perlist sobre ton servent aquest bé,
que sia tostemps devant tu, car tu, Senyor
que havían los servents de Adoròzer [*]. 8
que David havia ferida e consumada tota la
que·l saludàs e que li fes gràcies, com
que li fes gràcies, com havia ferit
que aportà de totas las gents de Edom e
que David hich hage enviat [*] per
que no hy són venguts per axò, sinó per
que no li venguéssan devant, car molt éran
que la barba vos sia brotada, e despuxs
que havían envergonyits los missatgers de
que soldejassen de Sabbaà carretas e
que la batalla li era devant i derrera, e
que jo, tu vina e ajude’m, e si pus forts
que tu, jo t’ajudaré. 13 Sforce’t e
que li plàcia. 14 E acostà’s Joab a Aram
que Aram era fugit, fugiren aytembé per mà
que consumats éran per Yrrael; féran pau
que los reys ixen a host, Joab ajustà tot
que pesave un quintar d’or e havia-hy
que era en ella, e posà a Maguerà, en la
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dits en cascuna mà e en cascun peu,
21,Tit Capítol XXI 1 E fou fet
stech sobre Yrrael e temptà David
a ell açò: “Diu nostro Senyor
“[*] o III anys de fam o III mesos
moltas són las suas misericòrdies,
Senyor dix a Gaddi: –Digues a David
lo planer argent lo’m dóne, per ço
la e fasse’n mon senyor lo rey ço
rey ço que bo sia a sos ulls, vet
ço del teu a nostro Senyor e
en ton foure. 28 E com viu David
car lo tabernacle de nostro Senyor,
holocaust de Yrrael. 2 E manà David
palegrins de la terra de Yrrael,
de Yrrael, que fossen pichapedrés,
aperellaré. E aperellà David de açò
obs son fill gran moltitut abans
apellà son fill Salamó e manà-li
[*] devant mi. 9 Tu hauràs un fill
e discreció en regir sobre Yrrael e
a fer las sirmònies e los judicis
no·t temes ni hages pahor. 14 Vet
e·ncara tu hi anediràs, 15
David a tots los prínceps de Yrrael
a Salamó [*], dient: 18 –Veus
de nostro Senyor Déu, per ço
19 E los fills de Ebron: Geries,
dels fills de Aletzar molts més
28 Los fills de Maalí fou Aletzar,
Serí e Jahies e Sabies e Mataties,
[*] per mà de lur pare Getidum,
7 E fou lur nombre ab lurs germans
Zamaÿas, son fill, nasquéran fills
de la casa de lur pare, per ço
éran sobre los tresors del santuari
de les batalles e de las despulles,
la casa de Déu. 28 E tot ço
E sobre las oliveras e los ulastres
e los primers nats de las companyes
4 »E nostro Senyor ha més alet a mi
e·n oyida de Déu vos ho dich,
de Déu vos ho dich, que guardeu e
ho dich, que guardeu e que fassau e
los manaments de [*] Déu, per ço
de [*] Déu, per ço que harateu e
-t’ha per totstemps. 10 Vet are
are que nostro Senyor t’ha alegit
·t derrelinquirà ni·t lexarà tro
devant ell: –Salamó, mon fill, és u
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que éran XXIIII dits. Aquest fou nat en
que Satenàs stech sobre Yrrael e temptà
que comptàs lo poble. 2 E dix David a Joab
que prengues qualcose tu vullas de
que·t perseguéscan tos enamichs a glay o
que caure en las mans dels hòmens. 14 E,
que dres altar a Déu en la era de Evau
que sia stancada la morteldat sobre lo
que bo sia a sos ulls, vet que jo·t daré
que jo·t daré los meus bous a fer
que los holocausts fossen debades. 25 E
que nostro Senyor li havia respòs en la
que Moysès havia fet en lo desert, e [*]
que hom ajustàs tots los palegrins de la
que fossen pichapedrés, que picassen la
que picassen la pedre del tall a bestir la
que havia obs son fill gran moltitut abans
que morís. 6 E apellà son fill Salamó e
que bastís la casa de Déu. 7 [*] –[*] 8 E
que serà hom de repòs e reposar-l’he de
que guarts la lig de nostro Senyor Déu
que comanà Déu a Moysès sobre Yrrael.
que en ma pobretat he aperellat a nostro
que ab tu són molts mestres sabent obrar
que ajudassen a Salamó [*], dient: 18
que vertaderament nostro Senyor és ab
que fessau venir l’archa de la amistansa
que fou cap petró, e Maries, lo segon, e
que dels fills de Aytamar dels hòmens caps
que no hach fill. 29 De Sis [*] fou
que éran [*] per mà de lur pare Getidum,
que profetitzave ab òrguens per loar e
que sabéssan de cant per cantar a nostro
que fóran senyors de la casa de lur pare,
que éran vessalls de host. 7 E foren los
que santificaven David lo rey e los caps
que santificaven per sfortsar la casa de
que santificava Samuel profeta e Saül,
que éran en los Valls, era Balanià [*]; e
que servien lo rey e los prínceps dels
que negun de la casa de mon pare per ésser
que guardeu e que fassau e que requirau
que fassau e que requirau tots los
que requirau tots los manaments de [*]
que harateu e que fassau haretar la bona
que fassau haretar la bona terra a vostros
que nostro Senyor t’ha alegit que tu li
que tu li bastescas casa en son santuari,
que hages complida la obra del servey de
que nostro Senyor Déu ha alet, e ell és
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1Par 29,3
encare he tresor d’or e d’argent
1Par 29,3
a la casa de mon Déu, part tot açò
1Par 29,5
aquell qui no umpla [*] sa mà e
1Par 29,9
9 E alegrà’s lo poble, per ço
1Par 29,14
14 E com què som jo e mon poble
1Par 29,16
nostro Déu, tota aquesta moltitut
1Par 29,17
e teu és tot. 17 E jo sé, mon Déu,
1Par 29,18 de Ysach e de Jacob, nostros pares,
1Par 29,19
fer-ho tot e de bastir lo palau
1Par 29,25
e donà sobra ell honor del regne
1Par 29,30
e son vessallatge e los accidents
1Par 16,19
part de la vostra haretat.” 19
1Par Prol,14
voluntat e de molts és jutjat,
1Par Prol,44 LXX enterpetredors, e adonchs, per
1Par Prol,45
la mia releció en letí ni per
1Par Prol,93
orrellas dels altres són sordes,
1Par 4,31 Saraÿm. Aquestas són las ciutats en
1Par 17,4
Senyor: Tu no bastiràs casa en
1Par 21,3
rey, tots som servents de Déu, per
1Par 21,3 requers tu, mon senyor, açò? Ni per
1Par 21,12
de Yrrael. Ara, donchs, digues
1Par 29,14
lo nom de la tua laor. 14 E com
1Par 17,18
tots los hòmens, Senyor Déu. 18
1Par 17,18
Senyor Déu. 18 Què dirà David?
1Par 1,31 e Adat e Temà 31 e Geçur e Nafís e
1Par 1,36
e Homar e Fazí e Gehecham e
1Par 2,27
son primer nat Maas, e Jaquim e
Par Prol,7 Reys, són ací recomptades. E moltes
Par Prol,Inc Gerònim sobre lo Paralipàmenon,
Par Prol,5
punts de paraules las històries
1Par Prol,21 màrtir, e las migenseras províncies
1Par Prol,22
són entre aquests [*] palestins,
1Par Prol,34
ço és a saber, aquellas coses
1Par Prol,35 éran stades ditas dabans ab vergas
1Par Prol,46 cuydaren que [*] la mia treslació,
1Par Prol,49
per los jueus e·ncara de assò
1Par Prol,56 que Déu ha aparellades en aquells
1Par Prol,66 [*] que lo Salvador donà testimoni
1Par Prol,73 responch solament als contredients,
1Par Prol,87
[*] e los boscatges dels noms,
1Par Prol,88
per lo vici dels scrivans,
1Par 1,43
rey en Yrrael: Bele, fill de Beor,
1Par 1,46
Cusun, e regnà aprés ell Edat [*],
1Par 1,48
en son loch Saül de Roebetalnaar
1Par 1,50
era Machabel, filla de Matret,
1Par 2,24
Calev-Efrata. E la muller de Srom,
1Par 2,26
26 E Gerechinel hach altre muller,
1Par 2,52
pare de Cariacianim, 51 [*]. 52 [*]
1Par 2,53
lo Sunutà e lo Nestranyà, e aquells
1Par 3,22 e Gagal e Barzaa e Naries e Saphar,
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que donaré a la casa de mon Déu, part tot
que he aperallat al santuari, 4 ço és, III
que la stena a nostro Senyor? 6 Donchs,
que havían vodat, car ab lo cor complit
que hajam tenguda fortsa de vodar enaxí?
que han endressat lur cor de bestir
que tu tries lo coratge dels dreturés e
que guarderan açò per tostemps a la tua
que he endressat. 20 E adonchs dix David a
que [*] hach [*] en Yrrael. 26 E David,
que passaren sobre ell e sobre Yrrael e
Que abans érau de poch nombre e ten pochs
què sia vera cose, o que sia feta novella
què no rebran la mia releció en letí ni
què·s cuyden e cuydaren que [*] la mia
què n’he jo a fer?» (so és, si las
què regnà David. 32 E los pobles foren
què jo habit, 5 car no he habitat en casa
què requers tu, mon senyor, açò? Ni per
què serà gran colpa en Yrrael? 4 E la
què respondré en aquell qui·m tremet.” 13
què som jo e mon poble que hajam tenguda
Què dirà David? Què anadiràs a David, ton
Què anadiràs a David, ton servent, més de
Quèdema. Aquests foren fills de Ysmael. 32
Quenean e Temnià e Amalech. 37 E los fills
Quer. 28 E foren los fills de Onam Samay
qüestions de l’Avengeli axí matex se
qui és splanació del Vell Testament. Prol
qui són jaquides en los libres dels Reys,
qui són entre aquests [*] palestins, qui
qui són felisteus, los quals libres
qui menys éran stades ditas dabans ab
qui éran posades, e dóna a conèxer algunes
qui era treta de la treslació vella e
qui és per l’apòstol? Sapiau que jo he
qui l’amen», e las altres coses semblants
qui és scrit. [*] En aquell loch on diu
qui ab dents de cha morden, en poblich
qui són confuzos per lo vici dels
qui de l’enteniment ells senyen,
qui havia nom dabans Dinadab. 44 E morí
qui ferí Median al camp de Moab; e lo nom
(qui vol dir «de la amplària del flum»).
qui fou fill de Masaab. 51 E morí Adar, e
qui havia nom Abià, infantà-li Assú,
qui hach nom Atharà. Aquesta fou mare de
qui veya sobre la mitat de las passades, e
qui axiren dels serjatans e aquell fou
qui foren V. 23 E los fills de Naries
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1Par 3,23
1Par 3,24
1Par 4,11
1Par 4,11
1Par 4,12
1Par 4,18
1Par 4,22
1Par 4,33
1Par 4,33
1Par 4,38
1Par 4,41
1Par 4,41
1Par 4,43
1Par 5,6
1Par 5,20
1Par 5,22
1Par 5,24
1Par 6,33
1Par 6,55
1Par 6,61
1Par 6,65
1Par 6,70
1Par 7,7
1Par 7,11
1Par 7,13
1Par 7,14
1Par 7,15
1Par 7,31
1Par 8,6
1Par 9,12
1Par 9,13
1Par 9,16
1Par 9,33
1Par 9,44
1Par 10,3
1Par 10,7
1Par 10,8
1Par 11,2
1Par 11,6
1Par 11,8
1Par 11,10
1Par 11,10
1Par 11,11
1Par 11,13
1Par 12,8
1Par 12,23
1Par 12,28
1Par 12,31
1Par 12,38
1Par 12,40
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Joanay, Etzachies e Atzaricam,
e Acap e Jornam e Delayà e Anahan,
tot. 11 E Calup, germà de Ssuà,
de Ssuà, qui li engendrà Mahir,
engendrà Berassà e Faessà e Faynè,
E aquests són fills de [*] farahó,
hòmens de Concelà e Joàs, Serap,
V viletas, 33 e totas las vilas
qui són entorn aquestas ciutats,
de Saÿr, e Samaÿas. 38 Aquests són
entigament. 41 E vingueren aquests
lurs tabernacles, e los porxos
caps; 43 e feriren las relíquies
e Rahaià e Bàal 6 e Beerà, aquell
agaritans [*]. 20 [*] e tots cells
catius C M, 22 menys de aquells
e Geremies e Odopnà e Gediel,
lur ofici. 33 E aquests e aquells
e caygué-los en sort 55 Hebron,
de lur linatge. 61 E dels de Cahat
fills de Benjamín aquestas ciutats,
de Manassès haguéran los de Cahat
e Huyt e Geremon e Orí. E foren V,
tots aquests foren fills de Jadiel,
Gaziel e Guÿm e Gétzare e Salum,
los fills de Manacè foren Azariel,
muller germana dels huzamitans [*],
de Barià foren Èber e Marcahel,
6 Aquests són los fills de Ehud
Massulam, e fou fill de Masbenut,
fou fill de Emar. 13 E lurs germans
fill de Assaà, fill de Alcanà,
los cantors majors dels levitans,
Azael. 44 E Azael hagué VI fills,
sobre Saül, e trobaren-lo aquells
era Saül e sos fills e tota la host
e despullaren los morts, [*]
Saül era viu [*], tu eras aquell
de David». 6 E dix: –Tot hom
la ciudat de David tot entorn ço
10 Aquests són los caps vessalls
caps vessalls qui éran ab David,
gitava son dret sobre CCC hòmens
ajustaren aquí a batalla en lo camp
host, aperallats ab lansa e scut,
dels caps dels hòmens guarnits [*]
de host ab la casa de son pare,
mig trip de Manassès foren XVIII M,
tot Yrrael. Encara tots aquells
aperellat. 40 E encara aquells
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qui foren III. 24 E los fills de Joanay
qui foren VII. 4,Tit Capítol quart 1 E los
qui li engendrà Mahir, qui fou pare de
qui fou pare de Scon. 12 E Scon engendrà
qui fou pare de Maàs. Aquests són los
qui pres Marot. 19 E lo fill de la muller
qui senyorejaven a Moab [*]. 23 E los
qui són entorn aquestas ciutats, qui són
qui són entorn a Bàal, açò és, lur
qui vénen per noms majorals en linatges e
qui són scrits per nom, en lo temps de
qui foren trobats [*] entrò al die de vuy,
qui éran romasas de Emach, e habitaren
qui cativà Tilgatpelièset, rey dels
qui éran ab ells, car a Déu cridaven en la
qui éran morts en la batalla, [*] e
qui foren [*] hòmens de anomanada, caps de
qui staven ab lurs fills éran aquests: [*]
qui és en la intrade de Judà, e lurs
qui foren romasos, del linatge de aquells
qui són apellades per nom axí com dit és.
qui són romasos, Aner e Alam e lurs
qui foren caps de la casa de lur pare,
qui éran caps de tots hòmens de guerra, e
qui fou fill de Balaat. 14 E los fills de
qui li infantà la sua concupina, la grega;
qui havia nom Machà, e lo nom del segon
qui fou senyor de Birsayt. 32 E Èber
qui foren caps de las casas de lurs pares
qui fou fill de Emar. 13 E lurs germans
qui foren caps de la casa de lur pare
qui stava al corral de Notafetens. 17 E
qui éran lecenciats per las cambres, car
qui haguéran nom axí: Azarifan e Burtú e
qui·l perseguían, dels quals ell hach
qui era ab ells era fugida, desempararen
qui foren cayguts en lo munt de Gelboe. 9
qui feyas intrar e axir Yrrael devant ell.
qui ferrà lo gebuzeu primerament sia cap e
qui era pla, e Joab mantench las relíquies
qui éran ab David, qui se sfortsaven ab
qui se sfortsaven ab ell en son regne ab
qui matà una vegade. 12 E aprés ell era
qui era ple d’ordi, e lo poble fugí per
qui havían fas de leó e éran laugers com a
qui venguéran a David en Hebron, per fer
qui era príncep, II M. 29 E dels fills de
qui fóran asenyalats cascú per son nom que
qui éran romasos de Yrrael havían en cor
qui éran prop, axí com Ysachar e Zabulon i
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1Par 13,2 trematam e enviem a nostros germans
1Par 13,2
los sacerdots e tots los levitans,
1Par 13,6
tot Yrrael de Baleat a Cariacharim,
1Par 13,7 de Benadab, on era Assahà e Achià,
1Par 15,24
e Zacaries e Beniaes e Alètzar,
1Par 15,27
de porpre, e tots los levins,
1Par 15,27
cantors atressí [*], sinó David,
1Par 16,30
tota la terra, e †conega† lo món
1Par 16,41
Eman e Gedif e als altres triats,
1Par 17,11
faré levar la tua sament aprés tu,
1Par 17,13
axí com la he levada en aquell
1Par 17,16
e dix: –Qui som jo, Senyor, ni
1Par 17,21
oyit ab las nostres orellas. 21 E
1Par 19,14
Joab a Aram a batalla, e lo poble
1Par 20,6 e aquí havia un hom de ultre masura
1Par 21,12
digues què respondré en aquell
1Par 21,17
a nostro Senyor: –Jo som aquell
1Par 21,17
comptar lo poble e jo som aquell
1Par 21,17
fet lo mal. Mas aquestas ovellas,
1Par 21,20
l’àngel, e IIII fills ceus ab ell,
1Par 21,26
nostro Senyor e respòs ab foch
1Par 22,19
del santuari de Déu en la casa
1Par 23,18
E los fills de Jasabat: Solomich,
1Par 24,6
Aquests prenían una part de assò
1Par 24,6
pertanyia a Aletzar e altre de açò
1Par 25,1 de [*] Assap e Aman e de Getidum,
1Par 25,2
e Josep e Natenies e Asserella [*]
1Par 25,6
Tots aquests per mà de lurs pares,
1Par 26,28
Ner, e Joab, fill de Seruià, tot ço
1Par 26,31 rey. 31 E de Hebron era cap Geries,
1Par 27,1
e dels milanars, e dels [*]
1Par 27,3
3 E era dels fills de Fares,
1Par 27,16 éran XXIIII M hòmens. 16 E aquells
1Par 27,21
de Padies; 21 e del trip de Efraÿm
1Par 28,12
cubertís. 12 E la forma de tot ço
1Par 29,1
lo rey David a tota la univercitat
1Par 29,5
mestres. Donchs, qual serà aquell
1Par 29,8
C M quintars de ferro. 8 E aquell
1Par 29,11
[*] e la honor. Car tot ço
1Par 29,11
és lo teu regne, e tu ést aquell
1Par 29,17
aquestas coses. E ara ton poble,
1Par Prol,62 en lo Avengeli segons sent Johan:
1Par 17,16
stech devant nostro Senyor, e dix:
1Par 2,14
[*], 14 Nethan lo quart, e Raday lo
1Par 3,3
fou Adunies, fill de Aguayt, 3 lo
1Par 5,Tit
entrò al die de vuy. 5,Tit Capítol
1Par 8,2
terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo
1Par 12,10 e Mesmanà lo quart e Geremies lo
1Par 16,5
e Samarimot lo quart, e Joel lo
1Par 24,23
e Jamean, lo quart, e Uziel, lo
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qui són romasos per tota la terra de
qui són en las ciutats ab lurs deports. E,
qui és en Judea, per levar aquí l’archa
qui menaven la vadella. 8 E David e tot
qui éran capellans, trompaven ab trompes
qui aportaven l’archa, e los cantors
qui portave delmàtiga blancha. 28 E tot
qui no·s mou. 31 Alegren-se los cels e
qui éran asenyalats per lur nom, e per
qui serà de tos fills, e endressaré lur
qui és stat abans que tu. 14 E fer-l’he
qui és mon alberch, que tu m’hages fet
qui és aytal com lo teu poble de Yrrael?
qui era ab Aram fugí per ell. 15 E com los
qui havia VI dits en cascuna mà e en
qui·m tremet.” 13 E dix David a Gaddi:
qui maní comptar lo poble e jo som aquell
qui he peccat e he fet lo mal. Mas
qui no han fet mal. Senyor, sia la tua mà
qui s’amagaren [*]. 21 [*] E Evau guardà,
qui devallà del cel sobre lo altar de l’
qui serà bestida en lo nom de Déu. 23,Tit
qui fou cap petró. 19 E los fills de
qui pertanyia a Aletzar e altre de açò qui
qui pertanyia a Aytamar e aquestas coses
qui profetitzaven ab òrguens e ab tabals i
qui profetitzave per mà del rey. 3 E los
qui éran Assap e Getidum e Aman, a cantar
qui era santificat era en la mà de Solomit
qui era del linatge de Hebron per ses
qui servían lo rey en diversos oficis, los
qui era cap de tots los prínceps de la
qui éran regidors sobre los trips de
qui era en Galaad, Ydó, fill de Zacaries;
qui era en sperit ab ell del palau de la
qui era devant ell: –Salamó, mon fill, és
qui no umpla [*] sa mà e que la stena a
qui havia pedres precioses donava-les al
qui és en lo cel e en la terra, Senyor
qui axalces tot príncep. 12 E la riquesa e
qui ací és, [*] ha vodat ab alegria a tu.
«Qui creu en mi, segons que diu la
–Qui som jo, Senyor, ni qui és mon
quint, 15 Somolo lo sizè, Daviu [*]. 16 E
quint fou Geroboam, lo qual hach de
quint 1 Los fills de Rubèn, primer nat de
quint. 3 E Sbael hach fills Edad e Guetà e
quint 11 e Stay lo VI è, Eliel lo VII è 12
quint [*] ab sturments de tabals e d’
quint. 24 E lo fill de Uziel, Michà, e lo
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1Par 26,3
e Geviel lo quart, 3 e Elavi lo
1Par 26,4
e Secar lo quart, e Natanael lo
1Par 27,8 companya XXIIII M hòmens. 8 E del
1Par 24,9
Carní, e la quarta a Ceorim, 9 e la
1Par 25,12
e a sos fills, e éran XII; 12 e la
1Par 20,2
de lur rey e trobà que pesave un
1Par 19,6
i els fills d’Amon, letres e bé M
1Par 22,14
he aperellat a nostro Senyor C M
1Par 22,14
Senyor C M quintars d’or e III M
1Par 29,4
al santuari, 4 ço és, III M
1Par 29,4
M quintars d’or de Ofir e VII M
1Par 29,7 M drachmas d’argent e [*] XVIII M
1Par 29,7
quintars de aram, e·ncara més C M
1Par 24,14
e la quatorzena a Bilgà, 14 e la
1Par 25,22
a sos germans, e éran XII; 22 e la
1Par 8,14
fugir los habitadors de Gad. 14 E
1Par 1,7
Genan foren Elizà e Traciza e los
1Par 26,25
15-16 [*] 17-23 [*] 24 [*] 25 [*]
1Par 20,1
terra dels fills d’Amon. E asetjà
1Par 20,1
stave en Jerusalem, e Joab ferí
1Par 12,18 nostro Senyor te ajuda, ton Déu. E
1Par 9,28
totas las aÿnes [*], per compte ho
1Par 7,39
de Ulà foren Arahà e Animiel e
1Par 1,7
Elizà e Traciza e los quireus e los
1Par 2,14
lo terç [*], 14 Nethan lo quart, e
1Par 8,2
Acayà lo terç, 2 e Nohà lo quart, e
1Par 8,37
37 e Massaà engendrà Banbanà, e
1Par 20,6
éran XXIIII dits. Aquest fou nat en
1Par 26,7
foren los fills de Azamaÿas Atem e
1Par 9,43 engendrà Banahà, e Banahà engendrà
1Par 9,43 Banahà, e Banahà engendrà Rafayà, e
1Par 11,15
felisteus era atendade en lo pla de
1Par 14,9
e atendaren-se en lo pla de
1Par 19,4
Anum los missatgers de David, e
1Par 5,5
Semayà e Gog e Semeý 5 e Michà e
1Par 12,17
ell no·ls tenia: –E per qualque
1Par 1,25
Arficiat, Sala, 25 Éber, Fàleig e
1Par 2,25
de Gerexinel [*], lo primer nat
1Par 2,9
que li infantà Nezaracamel foren
1Par 2,10
foren Rama e Calubay. 10 E
1Par 27,27 sobre les vinyes era Semeý, fill de
1Par 25,4 e Amas e Anan e Aleta e Gadàlim e
1Par 6,73
Jeades e Jadebrot, [*] 73 e
1Par 1,39
e Manahà e Lotan, que hach nom
1Par 6,80
80 E del trip de Gad hagueren
1Par 6,75
Mezal e Abdon [*], 75 e Licohe e
1Par 6,14
14 [*] Saraÿas, e Saraÿas engendrà
1Par 6,16
16 E axí foren los fills de [*]:
1Par 13,3 archa de Déu a nós, car no la havem
1Par 2,43
43 [*] foren Tora e Capúeha e
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quint, e Joanat lo sizè, e Anay lo setè. 4
quint, 5 e Amiel lo sizè, e Ysamar lo
quint mes era príncep Sebitit lo geferà, e
quinta a Malatxies, e la sizena a
quinta sort axí a Mataties e a sos germans
quintar d’or e havia-hy pedres
quintars d’argent per soldejar Aran e
quintars d’or e III M quintars d’argent
quintars d’argent e aram e ferro, sens
quintars d’or de Ofir e VII M quintars d’
quintars d’argent smarat a enblanquir las
quintars de aram, e·ncara més C M
quintars de ferro. 8 E aquell qui havia
quinzena a Amor, e la setzena a Asir, 15 e
quinzena sort, a Geramot e a sos fills e a
Quió e Sar e Genemot 15 e Sabadies e Rarat
quireus e los radauras. 8 E los fills de
Raabies, e Geram d’aquest, e Cricrí d’
Rabà, e David stave en Jerusalem, e Joab
Rabà e enderrochà-la. 2 E David pres la
rabé-los David e mès-los al cap de
rabien [*], 29 car éran stablits sobre las
Raciès. 40 Tots aquests foren fills de
radauras. 8 E los fills de Cam foren Ehús
Raday lo quint, 15 Somolo lo sizè, Daviu
Rafà lo quint. 3 E Sbael hach fills Edad e
Rafà fon fill d’aquell, e Aletzà de
Rafà. 7 [*] e aucís-lo Jonatan, fill de
Rafael e Obetel e Zabat; e sos germans
Rafayà, e Rafayà engendrà Alesà, e [*]
Rafayà engendrà Alesà, e [*] Azael. 44 E
Rafaÿm, 16 e David fugí en la davesa, e la
Rafaÿm. 10 E David demanà concell a nostro
ragué-los lo cap e la meitat de la barba
Rahaià e Bàal 6 e Beerà, aquell qui cativà
rahó vosaltres siau venguts, lo Déu de
Rahú 26 e Salech e Nacor e Tare, 27 e Tare
Ram e Bunà e Roen e Somach [*]. 26 E
Rama e Calubay. 10 E Rama engendrà
Rama engendrà Aminadab, e Aminadab
Ramà, e sobre los cellers del vi [*] era
Ramanat e Jàsser e Jasbataza e Elman e
Raminot e Aveu e lurs axides. 74 E del
Ramnà. 40 E los fills de Saban foren Aylam
Ramoch, en Galaad, e Manahim e lurs axides
Raop e lurs axides. 76 E del trip de
Raozadoc. 15 Aquest anà en cativatge com
†Raozadoch†, Cahat e Merarí. 17 Aquests
raquesta en lo temps de Saül. 4 E dix tota
Ràquim e Sàman. 44 E Sàman engendrà
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1Par 8,15
e Sar e Genemot 15 e Sabadies e
1Par 4,24
de Simeon foren Nomu e Jamim e
1Par 7,25
e lo sobirià, e Usanesarahà. 25 E
1Par 9,8
e Massulan, fill de Safayà, fill de
1Par 11,32
[*] dels torrents de Gacís, e Ayel
1Par Prol,44
e adonchs, per què no
1Par Prol,4
tu, [*] doctor sant dels bisbes, me
1Par 7,25
25 E Rasfa foren sos fills, e
1Par 6,57
als fills de Aron donaren ciutat de
1Par 13,12
de aquell die avant, dient: «Com
Par Prol,6
en los libres dels Reys, són ací
1Par 16,23
a nostro Senyor tota la terra,
1Par 27,9
príncep Hirà, fill de Siquís, lo
1Par 13,13 Déu en casa mia?» 13 E per ço no la
1Par 6,67
67 e donaren-los ciutats de
1Par 4,42 Saÿr D hòmens a batalla. E Anaria e
1Par 7,2
2 E los fills de Tolà foren Buzí e
1Par 2,47
47 E los fills de Gecdan foren
1Par 27,6
e sobre los XXX ell mès per
1Par 27,16
M hòmens. 16 E aquells qui éran
1Par 22,12
E don-te Déu seny e discreció en
1Par 19,3
per axò, sinó per spiar [*] e
1Par 29,30 de Natan profeta [*]. 30 Ab tot son
1Par 12,23 David en Hebron, per fer tornar lo
1Par 1,44
dabans Dinadab. 44 E morí Bele, e
1Par 1,45
Joab, fill de Sara [*]. 45 [*] e
1Par 1,46 terra de Tennam. 46 E morí Cusun, e
1Par 1,47
ciutat era Avir. 47 E morí Edat, e
1Par 1,48
de Masareta. 48 E morí Samblà, e
1Par 1,49 flum»). 49 E morí Saül de Roebet, e
1Par 1,50
[*]. 50 E morí Bahal-Anan, e
1Par 3,4 Aquests V li nasqueren en Hebron, e
1Par 3,4
VII anys e VI mesos; e en Jerusalem
1Par 4,23
habitaven aquí ab lo rey quan
1Par 4,31
Aquestas són las ciutats en què
1Par 18,14
a David en tot loch on anà. 14 E
1Par 19,1
Naàs, rey dels fills d’Amon, e
1Par 29,26
Yrrael. 26 E David, fill de Jassè,
1Par 29,27
27 [*] XXXX anys: en Hebron ne
1Par 29,28
de dies e de riquesa e de honor. E
1Par 12,31
en ajuda de David per fer-lo
1Par 12,38
e vengueren en Hebron per fer
1Par 12,38
de Yrrael havían en cor de fer
1Par 23,1
era ja vell e sadoll de dies, e féu
1Par 28,4
de mon pare volch a mi fer rey e
1Par 29,22
aquell die ab gran alegria e féran
1Par 29,12 sguardement, e tu, Senyor, regnes e
1Par 1,43 e Aram. 43 Aquests són los reys que
1Par 1,43
en la terra de Edom abans que
1Par 16,31
[*] las gents que nostro Senyor ha
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Rarat e Àchder. 16 E Michdol e Yspà foren
Rarip e Jara e Saül. 25 E Sabín e [*]
Rasfa foren sos fills, e Rècep e Talaa
Rauel, fill de Ybanies, 9 e lurs germans
rebita e Smanot lo bacurem e Aliabà de
rebran la mia releció en letí ni per què
rebujarias que jo tresladàs segons lo
Rècep e Talaa foren d’aquell, e Taha d’
recolliment en Hebron, e en Elupnà e sos
recolliré jo l’archa de Déu en casa mia?»
recomptades. E moltes qüestions de l’
recomptau de die en die la sua salvació.
recorrà, e en sa companya éran XXIIII M
recullí ab si en la sua ciutat, e féu-la
reculliment: Siquèn, en lo munt de Efraÿm
Refayà e Huriel, fill de Sezaý, éran lurs
Refey e Geriel e Jaamay e Jayzan e Samuel.
Regen e Jochan e Jazà e Fales e Assà e
regidor Amisadab, son fill. 7 E sobre la
regidors sobre los trips de Yrrael éran
regir sobre Yrrael e que guarts la lig de
regirar la tua terra. 4 E pres Anum los
regisme e son vessallatge e los accidents
regna de Saül a ell, segons la peraula de
regnà en son lloc Joab, fill de Sara [*].
regnà aprés ell Cusun, de terra de Tennam.
regnà aprés ell Edat [*], qui ferí Median
regnà en son loch Samblà de Masareta. 48 E
regnà en son loch Saül de Roebetalnaar
regnà en son loch Bahal-Anan [*]. 50 E
regnà en son loch Edar; e lo nom de la sua
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 Nomu
regnà David. 32 E los pobles foren Betan e
regnà sobre tot Yrrael, e féu juý e
regnà son fill, lo qual havia nom Anum
regnà sobre tot Yrrael 27 [*] XXXX anys:
regnà VII, e en Jerusalem, XXXIII. 28 E
regnà Salamó son fill en loch d’ell. 29 E
regnar. 32 E dels fills de Ysacar, sabents
regnar David sobre tot Yrrael. Encara tots
regnar David. 39 E stiguéran aquí per tres
regnar son fill Salamó sobre Yrrael, 2 e
regnar sobre Yrrael. 5 [*] 6 E dix Déu a
regnar [*] Salamó, fill de David. E
regnaràs pertot, e·n ta mà és tota fortsa
regnaren en la terra de Edom abans que
regnàs rey en Yrrael: Bele, fill de Beor,
regnat. 32 Brugescha la mar e la sua
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1Par 10,14
per ço que Déu lo ocís, e girà lo
1Par 11,10
qui se sfortsaven ab ell en son
1Par 14,2
car molt era levat en alt son
1Par 17,11
serà de tos fills, e endressaré lur
1Par 17,14
-l’he star en mon alberch e mon
1Par 22,10
li seré pare, e endressaré lo ceu
1Par 26,31 e foren demanats en l’any XXXX del
1Par 28,7
saré pare. 7 E jo endressaré lo ceu
1Par 29,11
Senyor Déu, teu és, e teu és lo teu
1Par 29,25
Yrrael e donà sobra ell honor del
1Par Prol,10
Car, segons las varietats dels
1Par 29,12
lo teu sguardement, e tu, Senyor,
1Par 29,30
ell e sobre Yrrael e sobre los
1Par 28,9
per tostemps. 9 E tu, Salamó,
1Par 7,34
E los fills de Sómer foren Axir e
1Par Prol,44 e adonchs, per què no rebran la mia
1Par 4,43
éran lurs caps; 43 e feriren las
1Par 11,8
ço qui era pla, e Joab mantench las
1Par 17,21
en la terra que Déu hi sia anat per
Par Prol,9
Adonchs lo Paralipàmenon és dit
1Par 16,4
l’archa [*] servidors levitans per
1Par 16,12
e requeriu la sua fas sovint, 12
1Par 16,15
tota la terra són los ceus juýs. 15
1Par 17,21
gent devant lo teu poble que has
1Par 22,9
9 Tu hauràs un fill que serà hom de
1Par 22,9
d’ell, e haurà nom Salamó. Pau e
1Par 28,2
en mon cor de bestir casa de
1Par 22,9
un fill que serà hom de repòs e
1Par 22,18
nostro Senyor és ab vosaltres,
1Par 23,25 de XX anys ensús. 25 Car David dix:
1Par Prol,31 aytentost concintents en si matex
1Par Prol,76 altres coses me premoven, despuxs
1Par 7,16
e los fills de aquell éran Hulam e
1Par 10,14
demanà concell a fitilera, 14 e no
1Par 15,13
envés ell, per ço com nós no·l
1Par 21,30 No pogué David anar devant ell per
1Par 14,8
sobre Yrrael, ajustaren-se tots e
1Par 16,11
nostro Senyor e sa virtut, e
1Par 16,11
dels obtants en nostro Senyor. 11
1Par 21,3
tots som servents de Déu, per què
1Par 28,8
que guardeu e que fassau e que
1Par 17,9
he en si matex, e no s’estremerà
1Par 21,24
ab planer argent, car jo no vull
1Par 17,9
del meu poble de Irrael. 8 [*] 9 E
1Par Prol,72
per las paraules dels entichs e
1Par 21,12 de Yrrael. Ara, donchs, digues què
1Par 21,26
E apellà nostro Senyor e
1Par 21,28
David que nostro Senyor li havia
1Par 13,9
alsà la mà per pendra l’archa per
1Par 18,17
fill de Joyadà, era sobre los
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regne a David, fill de Ysay. 11,Tit
regne ab tot Yrrael [*]. 11 [*] Jabusam,
regne sobre lo poble d’Irrael. 3 E pres
regne. 12 [*] entrò empertostemps. 13 Jo
regne per tostemps. E la sua cadira serà
regne sobre Yrrael per tostemps.” 11
regne de David e foren trobats hòmens de
regne empertotstemps, si s’sfortsa de fer
regne, e tu ést aquell qui axalces tot
regne que [*] hach [*] en Yrrael. 26 E
regnes, diversos aximplis sían trobats e
regnes e regnaràs pertot, e·n ta mà és
regnes de la terra de Yrrael. Expl Ací
regonex lo Déu de ton pare e servex-lo
Reguhà [*] e Aram. 35 E los fills de Elen,
releció en letí ni per què·s cuyden e
relíquies qui éran romasas de Emach, e
relíquies de la ciutat de David. 9 E, on
rembre, sinó al teu poble, e metre lo teu
remembrament de açò que no podem dir, de
remembrar [*] nostro Senyor Déu de Yrrael.
remembrau las suas maravellas e los juýs
Remembreu’s tostemps en lo setgle [*] i
remut de Egipte. 22 E de aquí avant
repòs e reposar-l’he de tots sos
repòs donaré a Yrrael en tots sos dies. 10
repòs a l’archa de la covinensa de Déu e
reposar-l’he de tots sos enamichs
reposau-vos de tots vostros enamichs tot
–Reposerà nostro Senyor Déu al ceu poble e
reprès; mas, ço que és de major audàcia,
reproven, axí si virtut e vici no són en
Rèquen. 17 E lo fill de Hulam, Badan. E
requerí nostro Senyor, per ço que Déu lo
requerim segons dret. 14 E los sacerdots
requerir Déu, car era torbat per lo
requeriren David a batalla e, com David ho
requeriu la sua fas sovint, 12 remembrau
Requeriu nostro Senyor e sa virtut, e
requers tu, mon senyor, açò? Ni per què
requirau tots los manaments de [*] Déu,
res més, ne [*] falcia no diran per
res prestar ço del teu a nostro Senyor e
resinglar-l’he e posar-l’he en si
responch solament als contredients, qui ab
respondré en aquell qui·m tremet.” 13 E
respòs ab foch qui devallà del cel sobre
respòs en la era de Evau gebuzeu,
retenir-la, que no caygués, car la
retheus [*]. E los fills de David los
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1Par 16,43 lo poble, cascú en sa casa, e David
1Par 13,3
com ells seran ajustats ab nós, 3
1Par 1,35
foren Ysaú [*]. 35 [*] Elifans e
1Par 1,37 Temnià e Amalech. 37 E los fills de
1Par 17,25
25 Car tu, Déu meu, has
1Par 1,43
la terra de Edom abans que regnàs
1Par 3,2
de Mechaà, que fou filla de Calmay,
1Par 4,23
e de Gaderà habitaven aquí ab lo
1Par 4,41
per nom, en lo temps de Ezetxies,
1Par 5,6
aquell qui cativà Tilgatpelièset,
1Par 5,17
s’epartaren en temps de Joadan,
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 Assur, e l’espirit del
1Par 9,18
18 Entrò are stave en lo portal del
1Par 11,3
los vells d’Irrael en Hebron al
1Par 14,1
Capítol XIIII 1 E tramès Huram,
1Par 14,2
Senyor lo havia endressat a ésser
1Par 14,8
los felisteus que David era untat
1Par 15,29
sguardà per la finestra e viu lo
1Par 18,3
a David. 3 E ferí David Adoròzey,
1Par 18,5
Darmatzach per ajudar Adaratey,
1Par 18,9
molt aram [*]. 9 E oyí Tecuni,
1Par 18,9 consumada tota la host de Adoràzer,
1Par 18,10 Sabaà; 10 tramès Adoram son fill al
1Par 18,17
primers nats anaven als lats del
1Par 19,1
1 Aprés tot açò, morí Naàs,
1Par 19,6 missatgers de David. Adonchs Anum,
1Par 19,7 E soldejaren XXXII M carretas e lo
1Par 20,2
David pres la corona del cap de lur
1Par 21,3
a son poble C tants. O, senyor
1Par 21,4
colpa en Yrrael? 4 E la peraula del
1Par 21,6
fou sbaleÿt Joab per la peraule del
1Par 21,23
–Pren-la e fasse’n mon senyor lo
1Par 21,24
tot t’ho donaré. 24 E dix lo
1Par 24,6
escrivà del trip de Leví, devant lo
1Par 24,31
germans, fills de Aron, devant lo
1Par 25,2
[*] qui profetitzave per mà del
1Par 25,5
foren fills de Aman, profeta del
1Par 25,6
de la casa de Déu dessobre la del
1Par 26,26
santuari que santificaven David lo
1Par 26,30
obra de nostro [*] e al servey del
1Par 26,32
M DCC caps petrons, e féu-los lo
1Par 26,32
nostro Senyor Déu e·n la casa del
1Par 27,1
milanars, e dels [*] qui servían lo
1Par 27,24
dels dies com féu comptar lo
1Par 27,25
David. 25 E sobre los tresors del
1Par 27,31
sobre lo nombre dels fets del
1Par 27,32
fill de Simon, era ab los fills del
1Par 27,33
33 E [*] era atrecí conceller del
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retornà per beneyr son alberch. 17,Tit
retornarem l’archa de Déu a nós, car no
Reuel e Gebús e Johavilan e Corè. 36 E los
Reuel foren Nàhat e Jamre e Sammà e Miran.
revelat a la orella de ton servent de
rey en Yrrael: Bele, fill de Beor, qui
rey de Gessur; lo quart fou Adunies, fill
rey quan regnà. 24 E los fills de Simeon
rey de Judà, e feriren lurs tabernacles, e
rey dels asirienchs, e fou príncep del
rey de Judà, e en temps de Geroboam, rey
rey d’Irrael, 18 ço és a saber, los fills
rey de Assur, e l’espirit del rey de
rey de Síria, e aquests cativaren lo trip
rey devés orient. E aquests éran los
rey. E féran covinensa ab David [*] devant
rey de Assur, sos missatgers [*] e fusta
rey sobre Yrrael, car molt era levat en
rey sobre Yrrael, ajustaren-se tots e
rey David saltant e rient, e menyspresàrey de Sabà, a Amat, quant anave per metre
rey de Sabaà, e David aucís-li XXII M
rey de Amat, que David havia ferida e
rey de Sabaà; 10 tramès Adoram son fill al
rey David per demanar pau e que·l saludàs
rey. 19,Tit Capítol XVIIII º 1 Aprés tot
rey dels fills d’Amon, e regnà son fill,
rey d’Amon, tremès, i els fills d’Amon,
rey de Machà e son poble. E vengueren e
rey e trobà que pesave un quintar d’or e
rey, tots som servents de Déu, per què
rey era fort sobre Joab, e axí Joab, anà e
rey. 7 E fou açò mal en l’esguardament de
rey ço que bo sia a sos ulls, vet que jo
rey [*] a Evau: –Axí no és per mi comprat,
rey e devant 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 axalsar
rey. 7 E fou lur nombre ab lurs germans
rey e los caps petrons dels prínceps, dels
rey. 31 E de Hebron era cap Geries, qui
rey David batlles sobre lo trip de Rubèn e
rey. 27,Tit Capítol XXVII 1 E lo nombre
rey en diversos oficis, los quals intraven
rey David. 25 E sobre los tresors del rey
rey era tresorer Assuàner, fill de Adiel,
rey David. 32 E [*] era conceller e home
rey. 33 E [*] era atrecí conceller del
rey, e a prop ell Aricòfel. 34 E era aprés

315

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 27,34
E Joab era príncep de la host del
1Par 28,1
de las companyes que servien lo
1Par 28,1
del moble e del bestiar del
1Par 28,4
de la casa de mon pare per ésser
1Par 28,4
fills de mon pare volch a mi fer
1Par 29,1 Capítol XXVIIII º 1 Ladonchs dix lo
1Par 29,6
e los prínceps de la obre del
1Par 29,9 donaren a nostro Senyor, e nagex lo
1Par 29,20
-se [*] a nostro Senyor e al
1Par 29,22
-lo a nostro Senyor per ésser
1Par 29,23
lo citi de nostro Senyor per ésser
1Par 29,24
e naguex tots los fills del
1Par 29,24
los fills del rey David [*] a lo
1Par 29,29
loch d’ell. 29 E las peraules del
1Par Prol,86 saber, «las Peraules dels Dies dels
1Par 1,43
Hus e Aram. 43 Aquests són los
1Par 9,1
axí com és scrit en lo libre dels
1Par 16,21 negun hom vos nogués e corregí los
1Par 19,9
a la porta de la ciutat. E 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 3,20 Assubà e Tel e Baraxies e Azaries e
1Par 11,31
notofarita, [*] 31 e Iray, fill de
1Par 15,29
e viu lo rey David saltant e
1Par Prol,90 clarament e manifesta depertits per
1Par 29,12
qui axalces tot príncep. 12 E la
1Par 29,28
bona vellesa e sadoll de dies e de
1Par 11,45
fill de Simbrí, e Josà, germà de
1Par 3,10 germana. 10 E lo fill de Salamó fou
1Par 11,42
42 e Adunmà, fill de Suzà, lo
1Par 1,49
del flum»). 49 E morí Saül de
1Par 1,48 Samblà, e regnà en son loch Saül de
1Par 2,25
[*], lo primer nat Ram e Bunà e
1Par 1,9 Cuns foren Sabaà e Belerià e Abdè e
1Par 1,9
e Romà e Septachà. E los fills de
1Par 25,31
XII; 31 e la XXIIII ª sort axí a
1Par 4,32
foren Betan e Aÿm e Eurinom e
1Par 4,43
43 e feriren las relíquies qui éran
1Par 6,61
61 E dels de Cahat qui foren
1Par 6,70
haguéran los de Cahat qui són
1Par 12,38
Encara tots aquells qui éran
1Par 13,2 e enviem a nostros germans qui són
1Par 24,20
Yrrael. 20 E los fills de Leví, los
1Par 6,34
Samuel, 34 fill de Alcanà, fill de
1Par 9,15
Sbayà, de Merarí, 15 e Baobatar e
1Par 11,28
falonita, 28 e Iran, fill de Iques
1Par 2,1
Aquests foren fills de Jacob:
1Par 5,1
5,Tit Capítol quint 1 Los fills de
1Par 5,1
primera generació a [*] Judà, e axí
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rey David. 28,Tit Capítol XXVIII 1 E
rey e los prínceps dels milanars e dels
rey e sos fills ab sos scuders e tots los
rey sobre la casa de Yrrael empertostemps,
rey e regnar sobre Yrrael. 5 [*] 6 E dix
rey David a tota la univercitat qui era
rey. 7 [*] a la [*] casa de nostro Senyor
rey David se alegrà de gran goig. 10 E
rey. 21 E secrificaren a nostro Senyor [*]
rey e Sadoch per capellà. 23 E segué
rey en loch de David, son pare, ab molta
rey David [*] a lo rey Salamó. 25 E Déu
rey Salamó. 25 E Déu levà en alt Salamó a
rey David, las primeras e las derreras,
reys», per ço és fet que las històrias [*]
reys que regnaren en la terra de Edom
reys de Yrrael e de Judà, e foren cativats
reys: 22 “No toqueu los meus untats ne ab
reys soldejats éran per lur cabal en un
reys ixen a host, Joab ajustà tot lo poder
Reys, són ací recomptades. E moltes
Reys no són planament contengudes e són
Riassà e Bàuxer [*]. 21 E los fills de
Ribay, de Gabeà, dels fills de Benjamín, e
rient, e menyspresà-lo en son cor.
rimes «en cants que servesquen a mi matex
riquesa e la honor és en lo teu
riquesa e de honor. E regnà Salamó son
Rissí, 46 e Aliel, de Manim, e Saribay e
Roboam, e Abià fou son fill, [*] 11 [*] 12
robonita, cap del trip de Rubèn, sobre ell
Roebet, e regnà en son loch Bahal-Anan
Roebetalnaar (qui vol dir «de la amplària
Roen e Somach [*]. 26 E Gerechinel hach
Romà e Septachà. E los fills de Romà foren
Romà foren Sàbaa e Dedan. 10 E Cus
Romanti e a sos fills e a sos germans, e
Romaquen e Essan, V viletas, 33 e totas
romasas de Emach, e habitaren aquí entrò
romasos, del linatge de aquells hagueren X
romasos, Aner e Alam e lurs deports [*].
romasos de Yrrael havían en cor de fer
romasos per tota la terra de Yrrael, e ab
romasos: dels fills de Ambran, Zubael, e
Roratam, fill de Diel, fill de Toa, 35
Ros e Gagal e Machaninà, fill de Michà,
rozaytà e Alízer antoricha, 29 [*] e Hilay
Rubèn, Simeon, Leví, Judà, Ysachar,
Rubèn, primer nat de Yrrael, mas per ço
Rubèn no fou anomenat primer nat. 2 Mas
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1Par 5,3
a Josep. 3Donchs, los fills de
1Par 5,6
e fou 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
de Jordà, hagueren del trip de
1Par 11,42
Suzà, lo robonita, cap del trip de
1Par 12,37
37 E d’aquells de part Jordà, de
1Par 26,32
rey David batlles sobre lo trip de
1Par 27,16
éran aquests: sobre lo trip de
1Par Prol,42
obriren sengles ceŀlas, e asò
1Par Prol,45
la mia releció en letí ni per què
1Par 16,30
la terra, e †conega† lo món qui no
1Par 17,13
seran a mi fills, e la mia mà no
1Par 10,3
fills de Saül. 3 E encruscà
1Par 10,4
terra e la punta als pits, e lexà
1Par 13,1
13,Tit Capítol XIII 1 E aconcellà
1Par 16,15
són los ceus juýs. 15 Remembreu
1Par 16,31
Alegren-se los cels e sbalaesca
1Par 18,3 Sabà, a Amat, quant anave per metre
1Par 19,14
fassa ço que li plàcia. 14 E acostà
1Par 19,17
e passà Jordà, [*] e aperallà
1Par 19,17
’s David contre Aram e combaté
1Par 28,2
2 E com los hach ajustats, levà
1Par 29,9 mà de Acuel lo gesimon. 9 E alegrà
1Par 5,17
dessobre lurs axides. 17 Tots
1Par 15,2 2 E adonchs dix David que nengú no
1Par 17,9
e posar-l’he en si matex, e no
1Par 21,20
e IIII fills ceus ab ell, qui
1Par 28,7
lo ceu regne empertotstemps, si
1Par 1,50
la sua ciutat era Pahí, e lo nom de
1Par 2,18
fill de Srom, engendrà d’Asubà,
1Par 2,35
nom Saarchaà. 35 E Seran donà-li
1Par 3,3
Geroboam, lo qual hach de Abchalà,
1Par 4,18
e Ysbè, pare de Ystemó. 18 E
1Par 7,23
per aconhortar-lo. 23 E tornà ab
1Par 7,24
car en mal era en son alberch, 24 e
1Par 8,9
ses mullers. 9 E infantà Amino,
1Par 9,35
era apellat Jahagel, e lo nom de
1Par 10,13
VII jorns. 13 E morí Saül per
1Par 16,11 Senyor. 11 Requeriu nostro Senyor e
1Par 16,43
anà-ce’n tot lo poble, cascú en
1Par 21,16
terra e lo cel, son cultell tret en
1Par 27,4 part del mes segon era Dey Adorra e
1Par 27,5
fill de Joadà, lo [*] prevera, e en
1Par 27,7
son fill, aprés ell, e era
1Par 27,8
era príncep Sebitit lo geferà, e en
1Par 27,9
fill de Siquís, lo recorrà, e en
1Par 27,10
dels fills de Efraÿm, e en
1Par 27,12 amonita, del trip de Benjamín, e en
1Par 27,15
de Natorfat, fill de Natiel, e en
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Rubèn, primer nat de Yrrael, foren Enach e
Rubèn. 7 E sos germans per lur linatge,
Rubèn e de Gad e mig trip de Manacès, e
Rubèn e lo trip de Gad e lo mig trip de
Rubèn, Bassen, al desert de Jaessa [*], 79
Rubèn, sobre ell los XXX, 43 e Aman, fill
Rubèn e de Gad e del mig trip de Manassès,
Rubèn e sobre lo trip de Gat e la mitat
Rubèn era guiador e cònsol [*] Safaries,
·s lig en lurs sgleyas, la qual cose no
·s cuyden e cuydaren que [*] la mia
·s mou. 31 Alegren-se los cels e
·s levarà de ssobre ells, axí com la he
’s la batalla sobre Saül, e trobaren-lo
’s caura sobre ella. 5 E com son scuder
’s David ab los prínceps dels milanars e
’s tostemps en lo setgle [*] i ço que ha
’s la terra e diguen [*] las gents que
’s en lo flum Jordà e lo flum de Eufrates.
’s Joab a Aram a batalla, e lo poble qui
’s David contre Aram e combaté’s ab ell.
’s ab ell. 18 E fugí Aram per Yrrael. E
’s en peus e dix: –Oyiu, mos germans e mon
’s lo poble, per ço que havían vodat, car
s’epartaren en temps de Joadan, rey de
s’acostàs en l’archa de Déu, sinó los
s’estremerà res més, ne [*] falcia no
s’amagaren [*]. 21 [*] E Evau guardà, e
s’sfortsa de fer los meus manaments e los
sa muller era Machabel, filla de Matret,
sa muller, Gericó. Aquests són sos fills:
sa filla per muller, e infantà Aray Estey.
sa muller [*]. 4 Aquests V li nasqueren en
sa muller la judaycha infantà Gèrech, pare
sa muller, e consabé un fill, e mès-li
sa filla hach nom Zalaraalenzar, la qual
sa muller, Joab e Sabià e Messà e Melcan
sa muller Mahacà, 36 e son fill lo primer
sa colpa, car ell peccà contre nostro
sa virtut, e requeriu la sua fas sovint,
sa casa, e David retornà per beneyr son
sa mà, tinent devés Jerusalem. E caygué
sa companya, e Molet era príncep e guiador
sa companya éran XXIIII M hòmens. 6
sa companya XXIIII M hòmens. 8 E del quint
sa companya havia XXIIII M hòmens. 9 E del
sa companya éran XXIIII M hòmens. 10 E en
sa companya havia XXIIII M hòmens. 11 E en
sa companya éran XXIIII M hòmens. 13 E en
sa companya éran XXIIII M hòmens. 16 E
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1Par 29,5
qual serà aquell qui no umpla [*]
1Par 11,41
lo gef [*] 41 e Urries lo eteu, e
1Par 2,49 Zàbet e Tiranó, 49 lo qual engendrà
1Par 2,48 Assà e Sàhaf. 48 E una concupina de
1Par 2,34
un catiu egipcià, que havia nom
1Par 27,31
31 E sobre las ovellas era
1Par 18,3
3 E ferí David Adoròzey, rey de
1Par 1,9
Pur e Canaan. 9 E los de Cuns foren
1Par 18,5
per ajudar Adaratey, rey de
1Par 18,9
tota la host de Adoràzer, rey de
1Par 1,9
Septachà. E los fills de Romà foren
1Par 1,32
[*] e Bilbach e Sua. E Jachzan, e
1Par 12,7
e Sabuzan de Curaytas, 7 e Joelà e
1Par 8,15 Gad. 14 E Quió e Sar e Genemot 15 e
1Par 8,17
e Yspà foren fills de Addià. 17 E
1Par 26,2
primer nat, e Jaziel lo segon, e
1Par 27,7
quart fou Azael, germà de Joab, e
1Par 17,24
dient: “Nostro Senyor Déu
1Par 1,40
hach nom Ramnà. 40 E los fills de
1Par 20,4
en Gatza ab los felisteus e ferí
1Par 19,6 e Macà, e encara que soldejassen de
1Par 27,2
del mes primer era de Beà, fill de
1Par 14,8
David a batalla e, com David ho
1Par 19,8
a batalla. 8 E com David ho
1Par 22,15
15 que ab tu són molts mestres
1Par 12,32
regnar. 32 E dels fills de Ysacar,
1Par Prol,29 contrari sengles paraules, ço és a
1Par Prol,34 de Teozi, dóna a conèxer, ço és a
1Par Prol,85 enterpetrat Divré a-Iamín, ço és, a
1Par 5,18
Geroboam, rey d’Irrael, 18 ço és a
1Par 9,34
ells matexos al servey. 34 (Ço és a
1Par 16,8
Senyor e apellau lo ceu nom e féu
1Par 17,19
has feta aqueta noblesa per fer a
1Par 21,2
Dan, e aportau-me lo nombre, car
1Par 23,6
los levites per pertides, ço és a
1Par 28,19
David: «Tot açò m’és stat fet a
1Par Prol,43
en lurs sgleyas, la qual cose no
1Par 12,32 Ysacar, sabents ciència, per ço que
1Par 25,7 fou lur nombre ab lurs germans que
1Par 2,36
engendrà Natan, e Natan engendrà
1Par 2,37 Natan, e Natan engendrà Sabet, 37 e
1Par 7,21
e Taam, fill d’aquell, 21 e
1Par 8,9
E infantà Amino, sa muller, Joab e
1Par 25,3
foren Gadalies e Serí e Jahies e
1Par 26,30
e los vaguers e los jutges. 30 [*]
1Par 4,25
e Jamim e Rarip e Jara e Saül. 25 E
1Par 25,4
foren Baquies e Mataties e Uziel e
1Par 25,20
éran XII; 20 e la tretzena sort, a
1Par 12,6
Alcanà e Gezies e Sariel e Jòzer e
1Par 16,39
sobre los porters. [*] 39 E Sadoch
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sa mà e que la stena a nostro Senyor? 6
Saabat, fill de Aquilat; 42 e Adunmà, fill
Sàach, pare de Ysmaach, e Menessanà, pare
Sàaf, que hach nom Michalí, infantà a ell
Saarchaà. 35 E Seran donà-li sa filla
Saass lo getum. Tots aquests éran prínceps
Sabà, a Amat, quant anave per metre’s en
Sabaà e Belerià e Abdè e Romà e Septachà.
Sabaà, e David aucís-li XXII M hòmens. 6
Sabaà; 10 tramès Adoram son fill al rey
Sàbaa e Dedan. 10 E Cus engendrà Nimereob,
Sàbaa e Dedan. 33 [*] Tots aquests
Sabadià, fill de Gerochà de Gador. 8 Del
Sabadies e Rarat e Àchder. 16 E Michdol e
Sabadies e Malsulam e Ysquí e Èber 18 e
Sabadies lo terç, e Geviel lo quart, 3 e
Sabadies, son fill, aprés ell, e era sa
Sabahot, Déu és stat d’Irrael”, e la casa
Saban foren Aylam e Nanat e Ebel e Safí e
Sabatay de Husay a Sipay, dels fills dels
Sabbaà carretas e cavallers. 7 E
Sabdiel; en la sua part havia XXIIII M
sabé, axí a ells a l’encontre. 9 E los
sabé, tremès-hi Joab ab tota la sua
sabent obrar de fusta e pichapedrés e
sabents ciència, per ço que sabéssan
saber, que la una no hy concentí e los
saber, aquellas coses qui menys éran
saber, «las Peraules dels Dies dels reys»,
saber, los fills de Rubèn e de Gad e mig
saber, los caps majorals dels levitans
saber a las gents las suas obres. 9 Cantau
saber las tuas noblesas. 20 Senyor Déu,
saber-ho vull. 3 E dix Joab: –Nostro
saber: Gerson e Càhat e Merrarí. 7 E los
saber ab la forma de las obras de part de
sabéran los LXX enterpetredors, e adonchs,
sabéssan despuxs ço que faria Yrrael, e
sabéssan de cant per cantar a nostro
Sabet, 37 e Sabet engendrà [*], 38 [*]
Sabet engendrà [*], 38 [*] Austayan, 39 e
Sabet, fill d’aquell, e Sutalla, fill d’
Sabià e Messà e Melcan 10 e Gebús e Saquià
Sabies e Mataties, que éran [*] per mà de
Sabies e sos germans, hòmens de host, e
Sabín e [*] Mison. 26 E de Masmà foren
Sabuel e Geremot e Amas e Anan e Aleta e
Sabuel e a sos fills e a sos germans, e
Sabuzan de Curaytas, 7 e Joelà e Sabadià,
sacerdot e sos germans capellans ordonats,
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1Par 9,10
1Par 13,2
1Par 15,11
1Par 15,14
1Par 23,2
1Par 24,2
1Par 9,2
1Par 12,20
1Par 3,22
1Par 21,16
1Par 6,10
1Par 6,8
1Par 6,8
1Par 6,53
1Par 9,11
1Par 12,28
1Par 15,11
1Par 16,39
1Par 18,16
1Par 24,3
1Par 24,6
1Par 24,31
1Par 27,17
1Par 29,22
1Par 23,1
1Par 29,28
1Par 9,15
1Par 7,35
1Par 7,36
1Par 27,29
1Par 2,31
1Par 2,31
1Par 5,12
1Par 5,12
1Par 27,16
1Par 6,26
1Par 9,8
1Par 1,40
1Par 12,2
1Par 12,2
1Par 11,33
1Par 2,21
1Par 2,22
1Par 2,47
1Par 18,12
1Par 1,24
1Par 3,5
1Par 3,10
1Par 6,10
1Par 6,32

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

de la casa de lurs pares. 10 E dels
de Yrrael, e ab ells sían tots los
11 E David apellà Sadoch e Abiatar,
·l requerim segons dret. 14 E los
tots los prínceps d’Irrael e los
infants; adonchs foren ordonats en
lur haretat e lurs ciutats e lurs
senyor Saül. 20 E, com hach [*] a
fou [*] Abdies [*]. 22 E lo fill de
los vells, vestits de celicis e de
Joanan engendrà Azarias, aquell que
7 [*] Atibut, 8 e Atibut engendrà
8 e Atibut engendrà Sadoch, e
52 [*] e Aquitub, d’aquell; 53 e
Alchies, fill de Massulam, fill de
foren [*] 27 [*] III M e DCC. 28 E
éran C XII. 11 E David apellà
[*] era sobre los porters. [*] 39 E
fill de Eliüd, era salmanador. 16 E
3 E aquests depertí David, e
rey e devant los prínceps e devant
de Aron, devant lo rey David e
fill de Camiel; fill de Naton,
lo a nostro Senyor per ésser rey e
XXIII 1 E David era ja vell e
XXXIII. 28 E morí en bona vellesa e
e Machaninà, fill de Michà, fill de
los fills de Elen, son germà, foren
e Severs e Nival. 36 E los fills de
e sobre los bous de las valls era
foren Jasey, e lo fill de Jasey fou
de Jasey fou Safan, e lo fill de
a la Saltà 12 e Ezà. E era lur cap
cap Safan, e era lo segon Geenay, e
de Rubèn era guiador e cònsol [*]
26 del qual són fills Elcanà e
fill de Mercrí; e Massulan, fill de
Saban foren Aylam e Nanat e Ebel e
valedors dels geritans, 2 traent
e ab la mà squerra las pedres e las
Gem lo solamita. E Jonatan, fill de
E ell era de LX anys, e engendrà
de LX anys, e engendrà Sagub. 22 E
e Jochan e Jazà e Fales e Assà e
Seruià, ferí Edom en la vall de la
fills de Sàlef foren Sem, Arficiat,
fills: Sevichà e Sebab e Natan e
era lur germana. 10 E lo fill de
que sacrifichà en lo temple de
del testament [*] entrò que
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sacerdots Ydaÿas e Jorip e Joatxim 11 e
sacerdots e tots los levitans, qui són en
sacerdots, e los levitans Uriel e Asayà e
sacerdots santificaren los levitans, per
sacerdots e los levites. 3 E foren [*] los
sacerdots Aletzar e Aytamar. 3 E aquests
sacerdotse lurs levitans [*] tots los
Sachalech, se gitaren devant ell hòmens de
Sachanias fou Samÿas, e los fills de
sachs [*]. 17 E dix David a nostro Senyor:
sacrifichà en lo temple de Salamó en
Sadoch, e Sadoch engendrà Achimàs, 9 e
Sadoch engendrà Achimàs, 9 e Achimàs
Sadoch, d’aquell; e Chimàs, de aquell. 54
Sadoch, fill de Maraioch, fill de Acicub,
Sadoch, que era fadrí vassall de host ab
Sadoch e Abiatar, sacerdots, e los
Sadoch sacerdot e sos germans capellans
Sadoch, fill d’Ehitub, e Aximàlech, fill
Sadoch, dels fills de Aletzar, e
Sadoch, [*] fill de Abiatar, per ésser
Sadoch e Aximàlech e los caps petrons dels
Sadoch; 18 e dell trip de Judà, Elizeu,
Sadoch per capellà. 23 E segué Salamó en
sadoll de dies, e féu regnar son fill
sadoll de dies e de riquesa e de honor. E
Saf, fill de Assap, 16 e Abdies, fill de
Safaà e Vinè e Severs e Nival. 36 E los
Safaà foren Sua [*] e Berí e Jambre 37 e
Safach, fill de Edelay. 30 E sobre los
Safan, e lo fill de Safan, Aquilach. 32 E
Safan, Aquilach. 32 E los fills de Jadà,
Safan, e era lo segon Geenay, e Safar, en
Safar, en Besan. 13 E lurs germans de casa
Safaries, fill de Mahachà; 17 e del trip
Safay e Màar 27 e Aliap e Gerotan e
Safayà, fill de Rauel, fill de Ybanies, 9
Safí e Onan. E los fills de Sibeon foren
sagetes ab arch en la mà dreta, e ab la mà
sagetes ab arch. Éran dels germans de
Sagí, lo arrarita 34 [*] 35 Elifà, fill de
Sagub. 22 E Sagub engendrà Gehir, e aquest
Sagub engendrà Gehir, e aquest hach XXIII
Sàhaf. 48 E una concupina de Sàaf, que
Sal, e abaté XVIII M hòmens. 13 [*] en
Sala, 25 Éber, Fàleig e Rahú 26 e Salech e
Salamó; aquests IV hach de Bersabé, filla
Salamó fou Roboam, e Abià fou son fill,
Salamó en Jerusalem. 11 E Azarias engendrà
Salamó bestí la casa de nostro Senyor en
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1Par 14,4
nom axí: Simà e Zabal e Vetan e
1Par 22,5
5 E adonchs dix David: –Mon fill
1Par 22,6
que morís. 6 E apellà son fill
1Par 22,9
enamichs entorn d’ell, e haurà nom
1Par 22,17 prínceps de Yrrael que ajudassen a
1Par 23,1
de dies, e féu regnar son fill
1Par 28,6
Yrrael. 5 [*] 6 E dix Déu a mi:
1Par 28,9
de vosaltres per tostemps. 9 E tu,
1Par 28,11
’t e fes-ho. 11 E donà David a
1Par 28,20
Senyor Déu.» 20 E dix David a
1Par 29,1
la univercitat qui era devant ell:
1Par 29,22
ab gran alegria e féran regnar [*]
1Par 29,23
e Sadoch per capellà. 23 E segué
1Par 29,24
fills del rey David [*] a lo rey
1Par 29,25 lo rey Salamó. 25 E Déu levà en alt
1Par 29,28
e de riquesa e de honor. E regnà
1Par 28,11
del palau e de sas casas e de sas
1Par 12,3
fill de Samayà de Gabaà, e Jaziel e
1Par 2,3
fills de Judà foren Her e Onan e
1Par 1,26
Sala, 25 Éber, Fàleig e Rahú 26 e
1Par 2,30
30 E los fills de Nadab foren
1Par 2,30 Nadab foren Sàled, Epahim. E morí
1Par 1,20
20 E Gechan engendrà Elmadat e
1Par 1,24
fills de Gechan. 24 E los fills de
1Par 4,7
Nahatà. 7 E los fills de Elà foren
1Par 11,39
e Amibear, fill de Guerrí, 39 e
1Par 7,15 havia nom Machà, e lo nom del segon
1Par 16,9
suas obres. 9 Cantau al Senyor e
1Par 18,15
host. E Josafat, fill de Eliüd, era
1Par 2,11 Naasson [*]. 11 E Naasson engendrà
1Par 16,7
de Assap e de sos servents aquests
1Par 9,5
de Fares, fill de Judà. 5 E de
1Par 24,22
[*]: Jazies, lur cap. 22 E Hizaar,
1Par 24,22
E Hizaar, Salomir; e los fills de
1Par 3,17
E los fills de Joatxim foren Assà e
1Par 5,11
en la terra de Besan entrò a la
1Par 15,29
per la finestra e viu lo rey David
1Par 9,7
LXXXX. 7 E dels fills de Benjamín
1Par 18,10 rey David per demanar pau e que·l
1Par 7,13
foren Gaziel e Guÿm e Gétzare e
1Par 9,17
Notafetens. 17 E los porters éran
1Par 9,19
posades dels fills de Leví. 19 E
1Par 3,19
foren Massulam e Ananies e
1Par 16,35 és la sua misericòrdia. 35 E digau:
1Par 11,14
fugí per los felisteus; 14 [*] e
1Par 18,6
Aram a David e donà-li trehut. E
1Par 18,13
e fou Edom subjugat a David. E
1Par 11,14
[*] e salvà nostro Senyor de gran
1Par 16,23
recomptau de die en die la sua
1Par 16,35
“Salva-nos Déu de la nostra
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Salamó 5 e Hibear e Elisua e Helifàlet 6 e
Salamó és fedrí [*] e no sap entendre en
Salamó e manà-li que bastís la casa de
Salamó. Pau e repòs donaré a Yrrael en
Salamó [*], dient: 18 –Veus que
Salamó sobre Yrrael, 2 e ajustà tots los
“Salamó, ton fill, bestirà a mi casa [*],
Salamó, regonex lo Déu de ton pare e
Salamó, son fill, la forma del palau e de
Salamó, son fill: –Sfortce’t e conforte
–Salamó, mon fill, és u que nostro Senyor
Salamó, fill de David. E untaren-lo a
Salamó en lo citi de nostro Senyor per
Salamó. 25 E Déu levà en alt Salamó a ulls
Salamó a ulls de tot Yrrael e donà sobra
Salamó son fill en loch d’ell. 29 E las
salas e [*] de sas cambres dobles e la
Sàlati, fill de Smanat; e Brachà e Geadà e
Salè. Aquests tres li infantà Barsua [*].
Salech e Nacor e Tare, 27 e Tare engendrà
Sàled, Epahim. E morí Sàled sens infans.
Sàled sens infans. 31 E los fills d’
Sàlef e Sarmanè e Sare 21 e Adoram e Huzal
Sàlef foren Sem, Arficiat, Sala, 25 Éber,
Sàlet e Súar e Tenan. 8 E Cos engendrà
Sàlet lo amonita, e Nafrayà, lo baró
Salfat, lo qual no hagué sinó fillas. 16 E
salmajau e alegrau-vos per totas ses
salmanador. 16 E Sadoch, fill d’Ehitub, e
Salmon, e [*] Bohors. 12 E Bohors engendrà
salms dient: 8 «Confessau nostro Senyor e
Salochan; Esayay, son primer nat, e sos
Salomir; e los fills de Salomir, Jóar e
Salomir, Jóar e Abaron. 23 E los fills de
Salriem 18 e Malqueram e Padins e Cenazar
Saltà 12 e Ezà. E era lur cap Safan, e era
saltant e rient, e menyspresà-lo en son
Salu, fill de Massulan, fill de Addayà,
saludàs e que li fes gràcies, com havia
Salum, qui fou fill de Balaat. 14 E los
Salum e Top e Talmon e Achtiman e llurs
Salum, fill de Coré, fill de Abiassab,
Salumir, lur germana, 20 e Assubà e Tel e
“Salva-nos Déu de la nostra salvació e
salvà nostro Senyor de gran salvació
salvà nostro Senyor a David en tot loch on
salvà nostro Senyor Déu a David en tot
salvació Yrrael. 15 E devallaren III dels
salvació. 24 Anunciau a las gents la sua
salvació e ajusta-nos e stors-nos de
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1Par Prol,65 viva.» Hoch, e és scrit [*] que lo
1Par 6,28
un de l’altre. 28 E los fills de
1Par 8,32 Sàquer [*]. 32 E Macheloch engendrà
1Par 2,43 [*] foren Tora e Capúeha e Ràquim e
1Par 2,44 e Capúeha e Ràquim e Sàman. 44 E
1Par 6,21
e Sumà fou fill d’aquell. 21 [*] e
1Par 16,5
lo segon, e Joel lo terç, e
1Par 1,16
e los siveus 16 e los arnadeus e
1Par 2,28
Quer. 28 E foren los fills de Onam
1Par 12,3
ells era Atchiàtzar e Joàs, fill de
1Par 4,37
fill de Jadeyà, fill de Saÿr, e
1Par 9,14
casa de Déu. 14 E dels levitans fou
1Par 9,16
fill de Assap, 16 e Abdies, fill de
1Par 12,4
e Brachà e Geadà e Natot. 4 E
1Par 15,11
los levitans Uriel e Asayà e Joel e
1Par 24,6
fills de Aytamar. 6 E scriví-los
1Par 26,4
4 E los fills de Obetdeedom: fou
1Par 11,44 lo mutaneu 44 e Uizies lo stareu, e
1Par 1,47 47 E morí Edat, e regnà en son loch
1Par 1,48 loch Samblà de Masareta. 48 E morí
1Par 26,10
la casa dels fills de Merarí, fou
1Par 17,11
teus pares, jo faré levar la tua
1Par 16,13
e los juýs de la sua bocha. 13
1Par 6,46
fill de Amsí, fill de Barí, fill de
1Par 2,54
fou ysraelita. 54 E los fills de
1Par 8,26
Famiel foren fills de Sazach. 26 E
1Par 9,7
Massulan, fill de Addayà, fill de
1Par 24,24
Uziel, Michà, e lo fill de Michà,
1Par 1,37
de Reuel foren Nàhat e Jamre e
1Par 6,33
lo cantor, fill de Joel, fill de
1Par 7,2
Refey e Geriel e Jaamay e Jayzan e
1Par 9,22
caps e ab lurs linatges, e David e
1Par 11,3 segons la paraule de Déu, per mà de
1Par 26,28 de Déu. 28 E tot ço que santificava
1Par 29,29
són scrites en las Peraules de
1Par 3,22
[*]. 22 E lo fill de Sachanias fou
1Par 3,22
fou Samÿas, e los fills de
1Par 2,33
E los fills de Johe foren Pàlet e
1Par 11,19
fassa aquesta cose, que jo bega la
1Par 22,8
mi la paraule de Déu, dient “Molta
1Par 28,3
mon nom, car hom de batalla ést e
1Par 5,23
terra de Besan entrò a Baaltimon e
1Par Prol,3
enterpetrat, sertes tu, [*] doctor
1Par 6,49
altar del perfum en tota obre del
1Par 29,16
aquesta casa en lo nom de la tua
1Par 16,10
10 E loau lo nom de la sua
1Par 16,27
27 Glòria e bellesa és devant ell,
1Par 16,29
adorau Déu en lo palau de la sua
1Par 16,35
gents, per loar lo nom de la tua
1Par 26,26
caps petrons dels prínceps, dels
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Salvador donà testimoni qui és scrit. [*]
Samà: lo primer nat ceu fou Jasén, e Eluà.
Samaà, e aquests habitaren en Jerusalem de
Sàman. 44 E Sàman engendrà Jàchan, pare de
Sàman engendrà Jàchan, pare de Geracham. E
Samare fill de aquell [*]. 22 [*] e
Samarimot lo quart, e Joel lo quint [*] ab
samaritans [*]. 17 E los fills de Sem
Samay [*]; foren Nadab e Abissur. 29 E lo
Samayà de Gabaà, e Jaziel e Sàlati, fill
Samaÿas. 38 Aquests són qui vénen per noms
Samaÿas, fill de Assup, fill de Maritam,
Samaÿas, fill de Galal, fill de Gedicun, e
Samaÿas de Gabaon, que era dels XXX
Samaÿas e Elí e Aminadab. 12 E dix-los:
Samaÿas, fill de Natanael, escrivà del
Samaÿas son primer nat, e Johozap lo
Samazioel, fill de Otan lo arorita, 45 e
Samblà de Masareta. 48 E morí Samblà, e
Samblà, e regnà en son loch Saül de
Sambrí lur cap, per ço car no era lo
sament aprés tu, qui serà de tos fills, e
Sament de Abraam, sos servents, fills de
Sàmer, 47 fill de Meassí, fill de Muzí,
Samet foren Laem e lo Nafà e Acorrobech e
Sameý e Atzeries e Atalies 27 e Atalaharàs
Samià; 8 e Jabamès, fill de Gerocam; e
Samir, 25 e lo germà de Michà, Jazies, e
Sammà e Miran. 38 E los fills de Saÿr
Samuel, 34 fill de Alcanà, fill de
Samuel. Aquests foren caps de las casas de
Samuel lo profeta los stablían en lur
Samuel. 4 E anà David ab tot Yrrael en
Samuel profeta e Saül, fill de Cis, e
Samuel vaedor, sobre las Peraules de Natan
Samÿas, e los fills de Samÿas foren Atús e
Samÿas foren Atús e Gagal e Barzaa e
Samzà. Tots aquests devallaren de
sanch de aquests hòmens, car jo beuria la
sanch has scampada [*] devant mi. 9 Tu
sanch has scampada.” 4 »E nostro Senyor ha
Sanit e lo munt de Hermon, e moltiplicaren
sant dels bisbes, me rebujarias que jo
sant dels sants del santuari e a perdonar
santadat, de ta mà, e teu és tot. 17 E jo
santedat, e alegrau-vos e alegren-se
santedat e magnificència és lo ceu loch.
santedat. 30 Sia comoguda devant la sua
santedat e per loar a tu en la tua laor.
santenars e dels milanars, e·ls prínceps
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1Par 29,6
vodaren los [*] prínceps dels
1Par 15,14
segons dret. 14 E los sacerdots
1Par 26,28
fill de Seruià, tot ço qui era
1Par 15,12
sou los caps petrons dels levitans,
1Par 26,28
la casa de Déu. 28 E tot ço que
1Par 26,26
sobre los tresors del santuari que
1Par 26,27
batalles e de las despulles, que
1Par 11,18 David. E David no·n volch beura, e
1Par 18,11
11 E David pres aquesta vaxella e
1Par 6,49
perfum en tota obre del sant dels
1Par 6,49
tota obre del sant dels sants del
1Par 9,29
éran stablits sobre las aÿnes del
1Par 22,19
Déu vostro, e levau e bestiu lo
1Par 22,19
amistansa de Déu e la vaxella del
1Par 23,13
e Moysès. [*] per secrifichar al
1Par 26,26
germans éran sobre los tresors del
1Par 28,10
que tu li bastescas casa en son
1Par 29,3
part tot açò que he aperallat al
1Par 28,12
Senyor Déu e dels tresors dels
1Par 22,5
–Mon fill Salamó és fedrí [*] e no
1Par 27,27
e sobre los cellers del vi [*] era
1Par 3,22
Atús e Gagal e Barzaa e Naries e
1Par Prol,50
de assò qui és per l’apòstol?
1Par Prol,17
sobre vella per scarnir los jueus.
1Par 19,3
[*] per aconortar-te de ton pare?
1Par 8,31
e aprés Nap 31 e Gedor e Aquió e
1Par 8,10 Sabià e Messà e Melcan 10 e Gebús e
1Par 8,14
los habitadors de Gad. 14 E Quió e
1Par 1,44
e regnà en son lloc Joab, fill de
1Par 27,11
Siberay Cusarim, del linatge de
1Par 4,14 Nonay. 14 E Nonay engendrà Arfaà. E
1Par 6,6
engendrà Husí. 6 E Husí engendrà
1Par 6,6
Husí. 6 E Husí engendrà Saraÿas, e
1Par 6,14
e Elxies engendrà [*] 14 [*]
1Par 6,14
engendrà [*] 14 [*] Saraÿas, e
1Par 4,31
en Sichaló 31 e en Betmer [*] e en
1Par 1,20
Elmadat e Sàlef e Sarmanè e
1Par 17,13 [*] entrò empertostemps. 13 Jo los
1Par 28,6
jo he alegit a ell per fill e jo li
1Par 6,51
de aquell, e Buquí, d’aquell, e
1Par 7,16 li nom Fares; e lo nom de son germà
1Par 11,46
de Rissí, 46 e Aliel, de Manim, e
1Par 12,6
lo arapita, 6 e Alcanà e Gezies e
1Par 4,2
e açò són las generacions dels
1Par 1,20 E Gechan engendrà Elmadat e Sàlef e
1Par 7,30
Jannà e Ysuà e Hizín e Barià, e
1Par 5,24
foren Éfer e Jasser e Eriel e
1Par 2,16
Daviu [*]. 16 E las germanes foren
1Par 2,16
Sarugà e Abigal. E los fills de
1Par 7,28
e lurs pocessions foren en Betel e
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santenars e dels milanars e los prínceps
santificaren los levitans, per ço que
santificat era en la mà de Solomit e de
santificau-vos, e vostres mullers e
santificava Samuel profeta e Saül, fill de
santificaven David lo rey e los caps
santificaven per sfortsar la casa de Déu.
santifichà a nostro Senyor, 19 e dix: –No
santifichà-la a nostro Senyor ab l’or e
sants del santuari e a perdonar sobre
santuari e a perdonar sobre Yrrael, axí
santuari e sobre la cèmola e lo vi e l’
santuari de nostro Senyor Déu, per ço que
santuari de Déu en la casa qui serà
santuari devant nostro Senyor, ell e sos
santuari que santificaven David lo rey e
santuari, sfortsa’t e fes-ho. 11 E donà
santuari, 4 ço és, III M quintars d’or de
santuaris. 13 E de las pertides dels
sap entendre en bestir la casa de Déu en
Sapdí lo fenita. 28 E sobre las oliveras e
Saphar, qui foren V. 23 E los fills de
Sapiau que jo he scrit no ha molt lo libre
Sàpies que Alexandria e Agipte loen
Sàpies que no hy són venguts per axò, sinó
Sàquer [*]. 32 E Macheloch engendrà Samaà,
Saquià e Mirmà. Aquests són fills ceus e
Sar e Genemot 15 e Sabadies e Rarat e
Sara [*]. 45 [*] e regnà aprés ell Cusun,
Sara, e éran XXIIII M hòmens. 12 E en la
Sarayà fou pare de Joab, senyor de
Saraÿas, e Saraÿas engendrà [*] 7 [*]
Saraÿas engendrà [*] 7 [*] Atibut, 8 e
Saraÿas, e Saraÿas engendrà Raozadoc. 15
Saraÿas engendrà Raozadoc. 15 Aquest anà
Saraÿm. Aquestas són las ciutats en què
Sare 21 e Adoram e Huzal e Diquelà 22 e
saré pare e ells seran a mi fills, e la
saré pare. 7 E jo endressaré lo ceu regne
Sareàs, d’aquell; 52 [*] e Aquitub, d’
Sares, e los fills de aquell éran Hulam e
Saribay e Josabà, fills de Alnàal, e Finà
Sariel e Jòzer e Sabuzan de Curaytas, 7 e
saritans. 3 E aquests són los fills de
Sarmanè e Sare 21 e Adoram e Huzal e
Sàrraa era lur germana. 31 E los fills de
Sarriel e Geremies e Odopnà e Gediel, qui
Sarugà e Abigal. E los fills de Sarugà
Sarugà foren Abigay e Joab e Azael [*]. 17
sas viletas, e·ntorn devés orient Naaran,
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1Par 7,28
Naaran, e devés ponent Èsser e
1Par 28,11
son fill, la forma del palau e de
1Par 28,11 forma del palau e de sas casas e de
1Par 28,11
sas casas e de sas salas e [*] de
1Par 28,15
15 e lo pes del canelobre [*] e de
1Par 21,1
21,Tit Capítol XXI 1 E fou fet que
1Par 24,27
27 E foren fills de [*] Sóam e
1Par 25,2
ofici: 2 E los fills de Assap foren
1Par 1,48 E morí Samblà, e regnà en son loch
1Par 1,49
la amplària del flum»). 49 E morí
1Par 4,24 foren Nomu e Jamim e Rarip e Jara e
1Par 5,10
terra de Galaad. 10 En lo temps de
1Par 8,33
Gèter engendrà Sis, e Sis engendrà
1Par 8,33
Sis, e Sis engendrà Saül, e
1Par 9,39
[*] e 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 Melchisua e Benadab, fills de
1Par 10,3
3 E encruscà’s la batalla sobre
1Par 10,4
quals ell hach gran por. 4 E dix
1Par 10,4
temia molt, no hu volch fer. E pres
1Par 10,5
5 E com son scuder viu açò que
1Par 10,6
fet, féu semblant e morí. 6 E morí
1Par 10,7
que éran en lo pla que mort era
1Par 10,9
Gelboe. 9 E [*] tolguéran lo cap a
1Par 10,10
poble. 10 E matéran las armas de
1Par 10,11
ço que havían fet los felisteus a
1Par 10,12
allà, e portaren-se’n lo cos de
1Par 10,13
e dejunaren VII jorns. 13 E morí
1Par 11,2
carn matexa, 2 [*] e encara mentre
1Par 12,1
dementre que era detengut [*]
1Par 12,2
ab arch. Éran dels germans de
1Par 12,19
com venia ab los felisteus contre
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 Benjamín, 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
la ciutat de David, Nicol, filla de
1Par 26,28 ço que santificava Samuel profeta e
1Par 28,21
[*] en tota la obra molt hom cert e
1Par 22,15
de fusta e pichapedrés e hòmens
1Par 11,39
de las armes de Johà, fill de
1Par 4,36
36 e Obenay e Joachabà e Soaÿas e
1Par 1,38
e Sammà e Miran. 38 E los fills de
1Par 4,37
de Leon, fill de Jadeyà, fill de
1Par 4,42
de Simeon e anaren en lo munt de
1Par 7,37 e Jambre 37 e Bèsser [*] e Zaman e
1Par 8,25
25 e Abdayà e Famiel foren fills de
1Par 27,20
del trip de Efraÿm, Asaÿa, fill de

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

sas viletas [*]. 29 En la partida dels
sas casas e de sas salas e [*] de sas
sas salas e [*] de sas cambres dobles e la
sas cambres dobles e la casa del cubertís.
sas cressolas [*]. 16 E donà-li or a pes
Satenàs stech sobre Yrrael e temptà David
Sator e Ebrí. 28 Los fills de Maalí fou
Satur e Josep e Natenies e Asserella [*]
Saül de Roebetalnaar (qui vol dir «de la
Saül de Roebet, e regnà en son loch
Saül. 25 E Sabín e [*] Mison. 26 E de
Saül feren batallas ab los agaritans e
Saül, e Saül engendrà Jonatan [*]. 34 E
Saül engendrà Jonatan [*]. 34 E Jonatan,
Saül, e Saül, Jonatàs e Masquisua e
Saül, Jonatàs e Masquisua e Aminadab e
Saül e sos fills. Adonchs los falisteus
Saül. 3 E encruscà’s la batalla sobre
Saül, e trobaren-lo aquells qui·l
Saül a son scuder: –Trau ta spasa e
Saül la sua spasa e posà lo pom en terra e
Saül havia fet, féu semblant e morí. 6 E
Saül e III fills ceus e tota la casa
Saül e sos fills e tota la host qui era ab
Saül e tramatéran-lo ab ses armas en lur
Saül en la casa de lur déu, e lo cap
Saül, 12 levaren-se tots los [*] de la
Saül e los cossos de sos fills [*] en
Saül per sa colpa, car ell peccà contre
Saül era viu [*], tu eras aquell qui feyas
Saül, fill de Sis; ells éran dels vessalls
Saül, e de Benjamín. 3 E lo cap d’ells
Saül a batalla, e no los ajudà, car ab
Saül. 20 E, com hach [*] a Sachalech, se
Saül a ell, segons la peraula de Déu. 24
Saül, foren III M hòmens, i encara foren
Saül. 30 E dels fills de Efraÿm foren XXII
Saül. 4 E dix tota la universitat: –FamSaül, sguardà per la finestra e viu lo rey
Saül, fill de Cis, e Abner, fill de Ner, e
savi per fer totas aquestas obres, e
savis en obrar, 16 d’or e d’argent e d’
Sayà, 40 e Iroyà lo gef [*] 41 e Urries lo
Saÿas e Adiel e Suel e Benÿas, 37 e Sizà,
Saÿr foren Loscan e Sebal e Sibeon e Am e
Saÿr, e Samaÿas. 38 Aquests són qui vénen
Saÿr D hòmens a batalla. E Anaria e Refayà
Sazà e Jatran e Verà. 38 E los fills de
Sazach. 26 E Sameý e Atzeries e Atalies 27
Sazes; e del trip de Manassès, Joel, fill
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1Par 9,39
1Par 8,1
1Par 8,3
1Par 16,31
1Par 21,6
1Par 11,37
1Par 9,14
1Par 7,7
1Par 28,2
1Par 22,8
1Par 28,3
Par Prol,3
1Par Prol,15
1Par 10,4
1Par 25,8
1Par 6,57
1Par 5,26
1Par 4,11
1Par 4,12
1Par Prol,63
Par Prol,3
1Par Prol,50
1Par Prol,65
1Par Prol,66
1Par 9,1
1Par 16,40
1Par 28,19
1Par 29,29
1Par 4,41
1Par 27,32
1Par Prol,88
1Par 2,55
1Par 24,6
1Par 26,13
1Par 10,4
1Par 10,5
1Par 28,1
1Par 12,8
1Par 12,24
1Par 12,34
1Par 5,18
Par Prol,3
Par Prol,7
Par Prol,14
1Par 4,33
1Par 5,18
1Par 5,20
1Par 10,12
1Par 10,12
1Par 11,1
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Jonatàs e Masquisua e Aminadab e
engendrà Bael, son primer nat, e
Nohà lo quart, e Rafà lo quint. 3 E
·s mou. 31 Alegren-se los cels e
no foren comptats ab ells, e fou
folonita, 37 [*] e Naharay, fill de
de Assup, fill de Maritam, fill de
III. 7 E los fills de Bela foren
archa de la covinensa de Déu e a l’
de Déu, dient “Molta sanch has
car hom de batalla ést e sanch has
de las scriptures, ell se trau
feta novella cose sobre vella per
que si vénan los no circunciozos
als grans com als pochs, mestres ab
en Elupnà e sos cortils, e Jathir e
ells. 26 E donchs lo Déu d’Irrael
li engendrà Mahir, qui fou pare de
Mahir, qui fou pare de Scon. 12 E
«Qui creu en mi, segons que diu la
a si matex la centència de las
per l’apòstol? Sapiau que jo he
flums d’aygüe viva.» Hoch, e és
lo Salvador donà testimoni qui és
fou entre si aperentat axí com és
contínuament [*], axí com és
Senyor Déu. 19 Tot açò li donà per
las primeras e las derreras, són
41 E vingueren aquests qui són
[*] era conceller e home discret e
qui són confuzos per lo vici dels
sorrita. 55 E del linatge dels
e dels fills de Aytamar. 6 E
lo gran per casas de lurs pares a
hach gran por. 4 E dix Saül a son
’s caura sobre ella. 5 E com son
bestiar del rey e sos fills ab sos
e de host, aperallats ab lansa e
Déu. 24 Dels fills de Judà, portant
de Neptalim [*] portant lansa e
e aquests éran hòmens portants
la centència de las scriptures, ell
qüestions de l’Avengeli axí matex
e oblidades, en aquest libre
açò és, lur habitació, que a tots
sperts a batalla, e trobarenen la batalla e Déu oyí a ells, car
los felisteus a Saül, 12 levarenla host e anaren allà, e portaren11,Tit Capítol XI 1 Ajustaren-
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Sbaal. 40 E Jonatàs engendrà Maribal; e
Sbael lo segon, e Acayà lo terç, 2 e Nohà
Sbael hach fills Edad e Guetà e Abiüd. 4 E
sbalaesca’s la terra e diguen [*] las
sbaleÿt Joab per la peraule del rey. 7 E
Sbay. 38 E Joel, germà de Netà, e Amibear,
Sbayà, de Merarí, 15 e Baobatar e Ros e
Sbon e Hurí e Huyt e Geremon e Orí. E
scabell dels peus de nostro Senyor [*]. 3
scampada [*] devant mi. 9 Tu hauràs un
scampada.” 4 »E nostro Senyor ha més alet
scarn de si matex, car per sengles noms e
scarnir los jueus. Sàpies que Alexandria
scarnir-m’han. E l’escuder, per ço com
scolans. 9 E axí la primera sort a Josep,
Scomea [*] 58-59 [*]. 60 E del trip de
scomoch contre ells l’esperit de Pul, rey
Scon. 12 E Scon engendrà Berassà e Faessà
Scon engendrà Berassà e Faessà e Faynè,
Scriptura, del ventre d’aquella maneran
scriptures, ell se trau scarn de si matex,
scrit no ha molt lo libre Del noble
scrit [*] que lo Salvador donà testimoni
scrit. [*] En aquell loch on diu que los
scrit en lo libre dels reys de Yrrael e de
scrit en la lig de Déu, la qual manà a
scrit de part de nostro Senyor Déu. E dix
scrites en las Peraules de Samuel vaedor,
scrits per nom, en lo temps de Ezetxies,
scrivà; [*] Jael, fill de Simon, era ab
scrivans, qui de l’enteniment ells
scrivans, los habitadors de Jabés e de
scriví-los Samaÿas, fill de Natanael,
scrivir en cade portal. 14 Caech la
scuder: –Trau ta spasa e trespassa-la
scuder viu açò que Saül havia fet, féu
scuders e tots los vessalls de la host de
scut, qui havían fas de leó e éran laugers
scut e lansa, foren VI M e DCCC guarnits e
scut foren XXXVII M. 35 E dels fills de
scuts e lances e traent darts, sperts a
se trau scarn de si matex, car per sengles
se determena e hy són tocades. Adonchs lo
se contenen en suma. Prol,Inc Terç pròlech
se pertanyia. 34 E Massobat [*] e Jusà,
se que éran XXXXIIII M DCC LX hòmens a
se confiaven en ell. 21 E cativaren lur
se tots los [*] de la host e anaren allà,
se’n lo cos de Saül e los cossos de sos
se tot lo poble d’Irrael en Hebron, dient
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1Par 11,10
vessalls qui éran ab David, qui
1Par 11,13
a part de munt, com los felisteus
1Par 11,16
la davesa, e la host dels felisteus
1Par 12,8 Gerochà de Gador. 8 Del trip de Gad
1Par 12,19
19 E aquells del trip de Manassès
1Par 12,20
20 E, com hach [*] a Sachalech,
1Par 13,9
car la vadella alenegà e moch1Par 14,8
untat rey sobre Yrrael, ajustaren1Par 14,9
felisteus vingueren e atendaren1Par 14,13 los cremàs. 13 Encara los felisteus
1Par 16,10
e alegrau-vos e alegren1Par 16,31
lo món qui no·s mou. 31 Alegren1Par 16,32
la mar e la sua planesa, alegren1Par 16,42
ab ells trompes e sembes per fer1Par 19,5
e tremès-los-ne. 5 E anaren1Par 19,7
son poble. E vengueren e posaren1Par 19,7
devant Maabà. E los fills d’Amon
1Par 19,9
los fills d’Amon e aperellaren1Par 19,15
[*] e vengueren a la ciutat, e Joab
1Par 19,16
de la host de Adoròzer, e aquests
1Par 28,18
xerubins de or e de lurs ales com
1Par 29,9 nostro Senyor, e nagex lo rey David
1Par 29,20
Déu de lurs pares, e enclinaren1Par 29,17
de ta mà, e teu és tot. 17 E jo
1Par 3,5
Jerusalem aquests fills: Sevichà e
1Par 1,38
E los fills de Saÿr foren Loscan e
1Par 24,12
12 e la onzena a Eliesip e
1Par 27,8
8 E del quint mes era príncep
1Par 27,30 ysmaleÿta. E sobre las someras era
1Par 23,8
de Laadar havían per cap Joel, e
1Par 26,4
Johozap lo segon, e Joel lo terç, e
1Par 17,1
dix a Natan profeta: –Vet que jo
1Par 21,28
respòs en la era de Evau gebuzeu,
1Par 16,2 Déu. 2 E, com David hach splagat de
1Par 16,40
l’altar que era de Gabeon, 40 per
1Par 15,26
la covinensa de Déu [*]. 26 [*] e
1Par 16,1
que David li havia atendat, e
1Par 29,21
[*] a nostro Senyor e al rey. 21 E
1Par 23,13 Abram foren Aron e Moysès. [*] per
1Par 21,23
e las arades per lenya [*] al
1Par 23,29
de la cèmola del vespre al
1Par 16,2
de secrificar los holocausts e los
1Par 21,26
a Déu e pujà-hy holocausts e
1Par 29,21
e M moltons ab lur abeuratge, e
1Par 4,26 Mison. 26 E de Masmà foren Amuel e
1Par 1,1
1,Tit Capítol primer 1 Adam,
1Par 3,15
Joatan, lo segon Joatxí, lo terç
1Par 6,36
de Joel, fill de Azaries, fill de
1Par 29,2
de carbonclo e de encastament: e
1Par 6,56
cortills donaren a Calef, fill de
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se sfortsaven ab ell en son regne ab tot
se ajustaren aquí a batalla en lo camp qui
se cuytà e vench en Betlem. 17 [*] 18 E
se apertaven ab David Amassat, Abadamat,
se aplegaren a David com venia ab los
se gitaren devant ell hòmens de Macessè,
se. 10 Per ço vench la ira de Déu contre
se tots e requeriren David a batalla e,
se en lo pla de Rafaÿm. 10 E David demanà
se ajustaren altre vegada en la vall. 14 E
se los pobles, lo cor dels obtants en
se los cels e sbalaesca’s la terra e
se los camps e tot ço qu·hi és. 33
se oyir e als altres sturments a cantar a
se’n e denunciaren-ho a David. E David
se devant Maabà. E los fills d’Amon se
se ajustaren de lurs ciutats e stiguéran
se a batalla a la porta de la ciutat. E
se’n tornà a la ciutat de Jerusalem. 16 E
se ajustaren ensemps. 17 E açò fou
se stanían sobre l’archa del testament de
se alegrà de gran goig. 10 E adonchs David
se [*] a nostro Senyor e al rey. 21 E
sé, mon Déu, que tu tries lo coratge dels
Sebab e Natan e Salamó; aquests IV hach de
Sebal e Sibeon e Am e Dian e Àsser e
Sebeazequim, e la dotzena a Hupà, 13 e la
Sebitit lo geferà, e en sa companya havia
Secadies lo meronoteu. 31 E sobre las
Secan e Joel, éran III. 9 [*], ço és,
Secar lo quart, e Natanael lo quint, 5 e
sech en casa cuberta de cedres e l’archa
secrificà aquí, 29 car lo tabernacle de
secrificar los holocausts e los secrificis
secrificar holocaust a nostro Senyor sobre
secrificaren VII toros e VII merdans. 27 E
secrificaren holocausts [*] pacificables
secrificaren a nostro Senyor [*] aprés
secrifichar al santuari devant nostro
secrifici; tot t’ho donaré. 24 E dix lo
secrifici, e las fogasses primes alizas, e
secrificis passificables, ell beneý lo
secrificis passificables. E apellà nostro
secrificis molt a tot Yrrael. 22 E
Secur e Seneý. 27 E Seneý hach XVI fills e
Sed, [*] 2 Caynam, Malael, Jàrech, 3
Sedetxies, lo quart Celum. 16 [*] 17 E los
Sef, 37 fill de Càat, fill de Cir, fill de
sefirs e marachdes [*], e moltas pedres de
Sefoniè. 57 E als fills de Aron donaren
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1Par 2,Tit
majorals de Edom. 2,Tit Capítol
1Par 2,13
engendrà son primer nat Eliab, lo
1Par 3,1
hach de Avinóhan la ismaleÿta, e lo
1Par 3,15
son primer nat hach nom Joatan, lo
1Par 5,12
Ezà. E era lur cap Safan, e era lo
1Par 7,15
qui havia nom Machà, e lo nom del
1Par 8,1
Bael, son primer nat, e Sbael lo
1Par 8,39
lo primer nat Ulam, e Gebús fou lo
1Par 12,9
Ésser era lo cap primer e Obedià lo
1Par 16,5
E Assap era lur cap, e Zacaries lo
1Par 23,11
11 Jóad fou lo primer, Sizà lo
1Par 23,19
que fou cap petró, e Maries, lo
1Par 23,20
e fou cap petró, e Jazies, lo
1Par 24,23
lo primer nat, e Amarias, lo
1Par 26,2
son primer nat, e Jaziel lo
1Par 26,4
son primer nat, e Johozap lo
1Par 26,11
pare féu-lo cap, 11 e Erlabies lo
1Par 27,4
primer. 4 E sobre la part del mes
1Par 24,7
Axí la primera sort a Joraïb, e la
1Par 25,9
sort a Josep, fill de Assap; e la
1Par Prol,2
enterpetredors stava ferma e pura
1Par Prol,5
me rebujarias que jo tresladàs
1Par Prol,10
e nostre cilenci aprovàs. Car,
1Par Prol,62 Testament, havia dit en lo Avengeli
1Par Prol,63 segons sent Johan: «Qui creu en mi,
1Par Prol,91 a mi matex 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 Gat,
1Par 9,9
fill de Ybanies, 9 e lurs germans
1Par 9,34
los caps majorals dels levitans
1Par 11,3
e untaren-lo [*] sobre Yrrael,
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 archa de Déu, axí com manà Moysès,
1Par 16,37
per servir aquella de die en die,
1Par 23,24
24 Aquests són los fills de Leví
1Par 23,27
coses per son servey. 27 Car
1Par 25,1 Lur nombre, dels hòmens de la obre
1Par 16,16
16 que ordonà a Abraam, e son
1Par 23,28 [*] e sobre lo mundament de tota la
1Par 29,23
rey e Sadoch per capellà. 23 E
1Par 26,26
e Cricrí d’aquest [*]. 26 E
1Par 1,4 3 Henoch, Matusalem, Làmech, 4 Noè,
1Par 1,17
e samaritans [*]. 17 E los fills de
1Par 1,24
24 E los fills de Sàlef foren
1Par 1,6
Tiram. 6 E los fills de Gómer foren
1Par 26,7
éran hòmens d’host, e foren Eliú e
1Par 5,4
Carmí. 4 E los fills de Joel foren
1Par 15,16 cants e ab tabals e ab trompes e ab
1Par 15,19 cantors éran Aman e Assap e Atam ab
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segon 1 Aquests foren fills de Jacob, al
segon Amadab, lo terç [*], 14 Nethan lo
segon Deniel, lo qual hach de Abigal de
segon Joatxí, lo terç Sedetxies, lo quart
segon Geenay, e Safar, en Besan. 13 E lurs
segon Salfat, lo qual no hagué sinó
segon, e Acayà lo terç, 2 e Nohà lo quart,
segon e Elifàlet lo terç. 40 E foren los
segon e Eliab lo terç 10 e Mesmanà lo
segon, e Joel lo terç, e Samarimot lo
segon; Gedús e Barià no hagueren gayre
segon, e Jaazies, lo terç, e Jaaman, lo
segon. 21 E los fills de Merarí: Maalí e
segon, e Jasaziel, lo terç, e Jamean, lo
segon, e Sabadies lo terç, e Geviel lo
segon, e Joel lo terç, e Secar lo quart, e
segon, e Nalabies lo terç, e Azacharies lo
segon era Dey Adorra e sa companya, e
segona a Jadaÿas, 8 e la terça a Carní, e
segona sort a Gadalàs ab sos germans e ab
segons açò que ells havían enterpetrat,
segons lo sermó letí los libres
segons las varietats dels regnes, diversos
segons sent Johan: «Qui creu en mi, segons
segons que diu la Scriptura, del ventre d’
segons que diu Ysmeu: «Si las orrellas
segons sos perentats e lurs generacions,
segons dit és, foren Abram e Ysay e Ebron
segons lurs generacions. Éran DCCCC LVI.
segons lurs generacions éran caps.)
segons la paraule de Déu, per mà de
segons la peraula de Déu. 24 Dels fills de
segons dret. 14 E los sacerdots
segons lo manament de Déu, en lurs spatles
segons son ésser. 38 E Obetedom [*], fill
segons la casa de lurs pares, caps petrons
segons las paraules de David, lo derrer
segons lur ofici: 2 E los fills de Assap
segrament [*]. 17 E féu-lo star en Jacob
segrestia en la obra de la casa de Déu; 29
segué Salamó en lo citi de nostro Senyor
Selomir e sos germans éran sobre los
Sem, Cam, Jàfet. 5 Los fills de Jàfet
Sem foren Elam e Assur e Arfassat e Eliud
Sem, Arficiat, Sala, 25 Éber, Fàleig e
Seman, Edifat e Soarmà. 7 E los fills de
Semaquies. 8 [*] e lurs fills e lurs
Semayà e Gog e Semeý 5 e Michà e Rahaià e
sembes per alsar gran veu per donar
sembes d’aram per mils cantar, 20 e
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1Par 16,5
de tabals e d’òrguens, e Assap ab
1Par 16,42
e Gedif havían ab ells trompes e
1Par 25,1
ab òrguens e ab tabals i ab
1Par 25,6 Aman, a cantar en la casa de Déu ab
1Par 10,5
viu açò que Saül havia fet, féu
1Par 17,20
20 Senyor Déu, nengú no és
1Par Prol,56
qui l’amen», e las altres coses
1Par 2,32
32 E los fills de Jadà, germà de
1Par 3,19
E los fills de Padies, Carrabael e
1Par 6,42
de Atan, fill de Simrà, fill de
1Par 8,21
fills de [*]. 19-20 [*] 21 [*]
1Par 2,44 de Geracham. E Geracham engendrà
1Par 2,45
engendrà Semey, 45 e lo fill de
1Par 5,4
fills de Joel foren Semayà e Gog e
1Par 6,17
noms dels fills de Gerzon: Lilumí e
1Par 6,29
foren Mealí e Libín, son fill, e
1Par 23,7
7 E los fills de Gerson: Laadar e
1Par 23,10
petrons de Ladan. 10 E los fills de
1Par 23,10
Barià; aquests IIII foren fills de
1Par 25,17
e foren XII; 17 e la deena sort, a
1Par 27,27
Caliüd, 27 e sobre les vinyes era
1Par 7,8
8 E los fills de Bèquer foren
1Par 1,42
E los fills de Ésan foren Balam e
1Par 18,16
fill de Abiatar, éran capellans. E
1Par 4,26 26 E de Masmà foren Amuel e Secur e
1Par 4,27
foren Amuel e Secur e Seneý. 27 E
Par Prol,4
se trau scarn de si matex, car per
Par Prol,4 de si matex, car per sengles noms e
1Par Prol,29
demostrant per lo contrari
1Par Prol,41 són axelsades sens actor, obriren
Par Prol,1
Prol E és tal e ten gran que
1Par Prol,41 las quals vulgarment són axelsades
1Par 2,30
foren Sàled, Epahim. E morí Sàled
1Par 2,32
Gèter e Johenatan. E morí Gèter
1Par 12,17
-lo e liurar-lo a sos enamichs,
1Par 22,3
David, e aperallà molt aram
1Par 22,3
e aperallà molt aram sens nombre e
1Par 22,4
e sens pes, 4 e fusts de cedre
1Par 22,14
quintars d’argent e aram e ferro,
1Par 22,14
argent e aram e ferro, sens pes e
1Par 22,16
or e d’argent e d’aram e de ferro
1Par 29,15
són nostros dies sobre la terra
Par Prol,Inc
Comensen los pròlechs de
Par Prol,Inc
pròlech. Asò és lo pròlech de
1Par Prol,62
havia dit en lo Avengeli segons
1Par Prol,Expl
Ací acaben los pròlechs de
1Par 22,12 tu nostro Senyor. 12 E don-te Déu
1Par Prol,89 scrivans, qui de l’enteniment ells
1Par 4,5
Efrata e pare de Baslem. 5 E Assur,
1Par 4,14
Arfaà. E Sarayà fou pare de Joab,
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sembes. 6 E Benaÿas e Jafiel, capellans ab
sembes per fer-se oyir e als altres
sembes e ab veus. Lur nombre, dels hòmens
sembes e ab tabals e ab òrguens en lo
semblant e morí. 6 E morí Saül e III fills
semblant a tu, e no és altre Déu sinó tu,
semblants de aquestas ésser trobades en
Semehi, foren Gèter e Johenatan. E morí
Semehí; e los fills de Carrubael foren
Semer, 43 fill de Jàat, fill de Gerson,
Semeús. 22 E Ispam e Éber [*] 23 e Abdon e
Semey, 45 e lo fill de Semey fou Mahon,
Semey fou Mahon, pare de Betzur. 46 E
Semeý 5 e Michà e Rahaià e Bàal 6 e Beerà,
Semeý. 18 E los fills de Gat, segons dit
Semeý fon fill de aquell, e Usaà, de
Semeý. 8 E los fills de Laadar havían per
Semeý foren Jóad e Jizà e Gedús e Barià;
Semeý. 11 Jóad fou lo primer, Sizà lo
Semeý e a sos fills e a sos germans, e
Semeý, fill de Ramà, e sobre los cellers
Semirà e Joàs e Làzer e Alinay e Ambrí e
Senavan e Jactan. E los fills de Dison
Senessarè era notari. 17 E Benaÿas, fill
Seneý. 27 E Seneý hach XVI fills e VI
Seneý hach XVI fills e VI fillas; e sos
sengles noms e sengles punts de paraules
sengles punts de paraules las històries
sengles paraules, ço és a saber, que la
sengles ceŀlas, e asò·s lig en lurs
sens aquest, si negú vol provar a si matex
sens actor, obriren sengles ceŀlas, e asò
sens infans. 31 E los fills d’Epahim
sens infans. 33 E los fills de Johe foren
sens tort que ell no·ls tenia: –E per
sens nombre e sens pes, 4 e fusts de cedre
sens pes, 4 e fusts de cedre sens nombre,
sens nombre, car los sidomenchs e los
sens pes e sens nombre, e fusta e pedre t’
sens nombre, e fusta e pedre t’he
sens nombre. Leva e fes, e sia Déu ab tu.
sens speransa. 16 Senyor, nostro Déu, tota
sent Gerònim sobre lo libre de
sent Gerònim sobre lo Paralipàmenon, qui
sent Johan: «Qui creu en mi, segons que
sent Gerònim. Inc Comença lo Primer libre
seny e discreció en regir sobre Yrrael e
senyen, clarament e manifesta depertits
senyor de Techà, e hach II mullers, Elà
senyor de Geyazim, car †Leoedis† éran. 15
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1Par 5,2
Judà era soberch a sos germans e
1Par 7,31
foren Èber e Marcahel, qui fou
1Par 8,29
29 E a Gabaon [*] e la muller del
1Par 9,20
20 E Fineès, fill de Aletzar, fou
1Par 11,2
del meu poble [*] e tu·n seràs
1Par 11,6
lo gebuzeu primerament sia cap e
1Par 11,6
fill de Seruià, e fou fet cap e
1Par 11,21
21 e aquells II dels quals fou
1Par 12,14
host. E de aquests lo pus poch era
1Par 12,19
caps vendrà en gràcia de son
1Par 17,7
folch derrera las ovellas que sias
1Par 19,3 digueren los prínceps d’Amon a lur
1Par 21,3
anedirà a son poble C tants. O,
1Par 21,3
de Déu, per què requers tu, mon
1Par 21,23
a David: –Pren-la e fasse’n mon
1Par 22,11
abundant e bestiràs la casa del
1Par 28,4
car Judà ha alegit per
1Par Prol,60 los LXX enterpetradors [*]? Nostro
1Par Prol,69 Donchs tornem als jueus, on nostro
1Par 2,1
fills de Jacob, al qual nostro
1Par 4,10
Jabés lo Déu de Yrrael: –Si tu,
1Par 6,15 Aquest anà en cativatge com nostro
1Par 6,31
star sobre [*] la casa de nostro
1Par 6,32
que Salamó bestí la casa de nostro
1Par 9,20
sobre ells entigament, e nostro
1Par 10,13
colpa, car ell peccà contre nostro
1Par 10,14
a fitilera, 14 e no requerí nostro
1Par 11,3
ab David [*] devant nostro
1Par 11,9
anave, crexia en valor, e nostro
1Par 11,14
felisteus; 14 [*] e salvà nostro
1Par 11,18
volch beura, e santifichà a nostro
1Par 12,18
pau sia ab tos valedors, car nostro
1Par 13,2
univercitat de Yrrael: –Si a nostro
1Par 13,5
per fer venir l’archa de nostro
1Par 13,6
de Déu [*] en lo nom de nostro
1Par 13,8
Yrrael tots jugaven devant nostro
1Par 13,11
11 E fou irat David, com nostro
1Par 13,14
[*] per III mesos, e beneyí nostro
1Par 14,2
casa. 2 E conech David que nostro
1Par 14,10 10 E David demanà concell a nostro
1Par 14,10
en las mias mans? E dix-li nostro
1Par 14,11
E dix-los: –Sportellat ha nostro
1Par 14,14 14 E David demanà concell a nostro
1Par 14,16 David axí com li havia manat nostro
1Par 14,17
David per tota la terra, e nostro
1Par 15,1
XV 1 David féu casa a nostro
1Par 15,2
levitans, car a ells alegí nostro
1Par 15,12 germans, e pujau l’archa de nostro
1Par 15,14
ço que pujassen l’archa de nostro
1Par 16,4
levitans per remembrar [*] nostro
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senyor de tots, mas la primogenícia fou
senyor de Birsayt. 32 E Èber engendrà
senyor de Gabaon havia nom Mahachael, 30 e
senyor sobre ells entigament, e nostro
senyor.” 3 E vinguéran tots los vells d’
senyor de la host. E pujà primerament
senyor. 7 E habità David en la devesa, per
senyor, e entre lo terç no poch venir. 22
senyor de C e lo major de mil. 15 Tots
senyor Saül. 20 E, com hach [*] a
senyor del meu poble de Irrael. 8 [*] 9 E
senyor [*]: –E cuydes-te tu que David
senyor rey, tots som servents de Déu, per
senyor, açò? Ni per què serà gran colpa en
senyor lo rey ço que bo sia a sos ulls,
senyor ton Déu, axí com ha perlat per tu
senyor e de la casa de Judà és mon pare, e
Senyor Déu Jesucrist, faedor de l’un e de
Senyor parlà e los dexebles ne prengueren
Senyor mudà lo nom Yrrael. Aquests foren
Senyor, me beneeys e crexs lo meu terme, e
Senyor cativà Judà e Jerusalem en mà de
Senyor, com posava la archa de Déu; 32 e
Senyor en Jerusalem, e adonchs stiguéran
Senyor era ab ell. 21 E Zaries, fill de
Senyor, [*] per ço com ell demanà concell
Senyor, per ço que Déu lo ocís, e girà lo
Senyor e untaren-lo [*] sobre Yrrael,
Senyor Déu [*] era ab ell. 10 Aquests són
Senyor de gran salvació Yrrael. 15 E
Senyor, 19 e dix: –No plàcia a Déu que jo
Senyor te ajuda, ton Déu. E rabé-los
Senyor plau e a vosaltres par bo, trematam
Senyor de Cariacharim. 6 E pujà David e
Senyor [*]. 7 E carregaren l’archa de Déu
Senyor ab gran poder e ab cants e ab
Senyor havia mort Assahà, e apellà aquell
Senyor Déu la casa de Obetedom e tot ço
Senyor lo havia endressat a ésser rey
Senyor, dient: –Si jo puig contre los
Senyor: –Puge-hy, que jo els daré en tes
Senyor los meus enamichs en la mia mà axí
Senyor, e Déu li dix: –Puja derrera ells e
Senyor, e ferí la host dels felisteus e
Senyor donà la sua por per totas las
Senyor Déu en la sua ciutat, e bestí loch
Senyor que portacen l’archa e que la
Senyor Déu de Yrrael allà on jo he
Senyor Déu d’Irrael, 15 e aportaren los
Senyor Déu de Yrrael. 5 E Assap era lur
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1Par 16,6
devant la covinensa de nostro Senyor Déu. 7 E aquell mateix die donà
1Par 16,7
capellans a cantar per loar nostro Senyor per mà de Assap e de sos servents
1Par 16,8
salms dient: 8 «Confessau nostro Senyor e apellau lo ceu nom e féu saber a
1Par 16,9
gents las suas obres. 9 Cantau al Senyor e salmajau e alegrau-vos per
1Par 16,10
lo cor dels obtants en nostro Senyor. 11 Requeriu nostro Senyor e sa
1Par 16,11 nostro Senyor. 11 Requeriu nostro Senyor e sa virtut, e requeriu la sua fas
1Par 16,14
Jacob, sos alets. 14 Ell és nostro Senyor e nostro Déu, per tota la terra són
1Par 16,23
maliciajar.”» 23 «Cantau a nostro Senyor tota la terra, recomptau de die en
1Par 16,25
maravellas, 25 car gran és nostro Senyor, e molt loat, e molt terrible sobre
1Par 16,26
las gents, car són ýdoles, e nostro Senyor ha fets los cels. 27 Glòria e
1Par 16,28 ceu loch. 28 Donau glòria a nostro Senyor, linatge de pobles, donau a Déu
1Par 16,29
glòria e honor, 29 donau a nostro Senyor la glòria del ceu nom, portau
1Par 16,31
e diguen [*] las gents que nostro Senyor ha regnat. 32 Brugescha la mar e la
1Par 16,33
los arbres [*] per la fas de nostro Senyor, car és vengut per jutjar la
1Par 16,36
en la tua laor. 36 Beneyiu nostro Senyor Déu de Yrrael del setgle [*]
1Par 16,36 lo poble «Amén, e laor sia a nostro Senyor». 37 E com ell hach dit açò, lexà
1Par 16,37
l’archa del testament de nostro Senyor, e lexà aquella a Assap e a sos
1Par 16,40
per secrificar holocaust a nostro Senyor sobre l’altar de l’holocaust
1Par 16,41
per lur nom, e per loar nostro Senyor, car per tostemps és la sua
1Par 17,2
ço que és en ton cor, car nostro Senyor és ab tu. 3 E en aquella nit fou la
1Par 17,4
a David mon servent: “Diu nostro Senyor: Tu no bastiràs casa en què jo
1Par 17,7
7 E per ço [*]: “Diu nostro Senyor Déu [*]: ‘Jo t’he pres del folch
1Par 17,10
que casa bastirà [*] nostro Senyor. 11 E serà com seran complits tos
1Par 17,16 E vench David e stech devant nostro Senyor, e dix: –Qui som jo, Senyor, ni qui
1Par 17,16 nostro Senyor, e dix: –Qui som jo, Senyor, ni qui és mon alberch, que tu m’
1Par 17,17 fet sperador sobre tots los hòmens, Senyor Déu. 18 Què dirà David? Què
1Par 17,18
ton servent, més de honor? Tu, Senyor Déu meu, conexs ton servent. 19 [*]
1Par 17,20
fer a saber las tuas noblesas. 20 Senyor Déu, nengú no és semblant a tu, e
1Par 17,23
poble empertostemps. E tu [*]. 23 Senyor, la paraula que has parlade sobre
1Par 17,24 nom empertostemps dient: “Nostro Senyor Déu Sabahot, Déu és stat d’
1Par 17,25
de bastir-li casa, per açò, Senyor, ha après ton servent de pregar
1Par 17,26
de pregar devant tu. 26 E are, Senyor, tu ést Déu, que perlist sobre ton
1Par 17,27
que sia tostemps devant tu, car tu, Senyor Déu, l’has beneÿt empertostemps.
1Par 18,6
e donà-li trehut. E salvà nostro Senyor a David en tot loch on anave. 7 E
1Par 18,11
vaxella e santifichà-la a nostro Senyor ab l’or e l’argent que aportà de
1Par 18,13
subjugat a David. E salvà nostro Senyor Déu a David en tot loch on anà. 14
1Par 19,13
ciutats del nostro Déu, e nostro Senyor fassa ço que li plàcia. 14 E acostà
1Par 21,3
-ho vull. 3 E dix Joab: –Nostro Senyor anedirà a son poble C tants. O,
1Par 21,7
mal en l’esguardament de nostro Senyor, e ferí Yrrael. 8 E dix David a
1Par 21,8
ferí Yrrael. 8 E dix David a nostro Senyor Déu: –Fort he peccat, com he feta
1Par 21,9
molt he follejat. 9 E parlà nostro Senyor a Gaddi, profeta [*], dient: 10
1Par 21,10
e digues a ell açò: “Diu nostro Senyor que prengues qualcose tu vullas de
1Par 21,12
a glay o III dies lo glay de nostro Senyor per morteldat de la terra per l’
1Par 21,14 hòmens. 14 E, adonchs, donà nostro Senyor morteldat en Yrrael e cayguéran de
1Par 21,15
quant lo destrovia viu-ho nostro Senyor [*]. [*] E l’àngel de nostro
1Par 21,15
[*]. [*] E l’àngel de nostro Senyor stech en la era de Enau gebuzeu. 16
1Par 21,17
sachs [*]. 17 E dix David a nostro Senyor: –Jo som aquell qui maní comptar lo
1Par 21,17
ovellas, qui no han fet mal. Senyor, sia la tua mà sobre mi e la casa
1Par 21,18
morteldat. 18 E l’àngel de nostro Senyor dix a Gaddi: –Digues a David que
1Par 21,22
de la era e bastiré altar a nostro Senyor, per lo planer argent lo’m dóne,
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1Par 21,24
1Par 21,26
1Par 21,27
1Par 21,28
1Par 21,29
1Par 21,30
1Par 22,11
1Par 22,11
1Par 22,12
1Par 22,14
1Par 22,18
1Par 22,18
1Par 22,19
1Par 22,19
1Par 23,13
1Par 23,13
1Par 23,25
1Par 23,31
1Par 24,19
1Par 25,7
1Par 26,32
1Par 27,23
1Par 28,2
1Par 28,4
1Par 28,8
1Par 28,9
1Par 28,10
1Par 28,12
1Par 28,13
1Par 28,18
1Par 28,19
1Par 28,19
1Par 28,20
1Par 28,20
1Par 29,1
1Par 29,1
1Par 29,5
1Par 29,7
1Par 29,8
1Par 29,9
1Par 29,10
1Par 29,11
1Par 29,11
1Par 29,12
1Par 29,13
1Par 29,16
1Par 29,18
1Par 29,18
1Par 29,20
1Par 29,20
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res prestar ço del teu a nostro
passificables. E apellà nostro
de l’holocaust. 27 E dix nostro
28 E com viu David que nostro
29 car lo tabernacle de nostro
lo cultell de l’àngel de nostro
11 Donchs ara, mon fill, sia nostro
axí com ha perlat per tu nostro
e que guarts la lig de nostro
ma pobretat he aperellat a nostro
18 –Veus que vertaderament nostro
de la terra devant nostro
Ara donau lo cor a demanar a nostro
e bestiu lo santuari de nostro
al santuari devant nostro
tostemps a perfumar devant nostro
25 Car David dix: –Reposerà nostro
era costuma sovint devant nostro
pare, axí com havia manat nostro
de cant per cantar a nostro
Manassès, en totas coses de nostro
de XX anys en amunt, car nostro
e a l’scabell dels peus de nostro
e sanch has scampada.” 4 »E nostro
e de tota la congregació de nostro
tots los coratges enserca nostro
totstemps. 10 Vet are que nostro
dels tresors de la casa de nostro
la vaxella de la casa de nostro
l’archa del testament de nostro
li donà per scrit de part de nostro
de las obras de part de nostro
·t temes ni hages por, car nostro
la obra del servey de nostro
–Salamó, mon fill, és u que nostro
és de hom lo palau, car de nostro
[*] sa mà e que la stena a nostro
rey. 7 [*] a la [*] casa de nostro
les al tresor de la casa de nostro
ab lo cor complit donaren a nostro
la moltitut e dix: –Beneÿt sias tu,
nostro pare per totstemps. 11 A tu,
ço qui és en lo cel e en la terra,
és en lo teu sguardement, e tu,
e de axalsar a tots. 13 Ara,
sobre la terra sens speransa. 16
[*] ha vodat ab alegria a tu. 18
de cor de ton poble; donchs tu,
E [*] tota la univercitat nostro
e enclinaren-se [*] a nostro
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Senyor e que los holocausts fossen
Senyor e respòs ab foch qui devallà del
Senyor a l’àngel: –Torna ton cultell en
Senyor li havia respòs en la era de Evau
Senyor, que Moysès havia fet en lo desert,
Senyor Déu. 22,Tit Capítol XXII 1 E dix
Senyor ab tu, e seràs abundant e bestiràs
Senyor. 12 E don-te Déu seny e discreció
Senyor Déu teu. 13 E donchs seràs abundant
Senyor C M quintars d’or e III M quintars
Senyor és ab vosaltres, reposau-vos de
Senyor e devant lo ceu poble. 19 Ara donau
Senyor Déu vostro, e levau e bestiu lo
Senyor Déu, per ço que fessau venir l’
Senyor, ell e sos infants per tostemps a
Senyor [*]. 14 E Moysès, l’hom de Déu, e
Senyor Déu al ceu poble e poserà’l en
Senyor. 32 E guardaven l’ofici del
Senyor Déu de Yrrael. 20 E los fills de
Senyor Déu d’Irrael CC LXXXVIII. 8 E
Senyor Déu e·n la casa del rey. 27,Tit
Senyor dix: «Jo crexaré Yrrael axí com las
Senyor [*]. 3 E Déu ha’m dit: “Tu no
Senyor ha més alet a mi que negun de la
Senyor e·n oyida de Déu vos ho dich, que
Senyor e tota consciència en totas
Senyor t’ha alegit que tu li bastescas
Senyor Déu e dels tresors dels santuaris.
Senyor, 14 de cascun ofici d’or a pes e
Senyor Déu. 19 Tot açò li donà per scrit
Senyor Déu. E dix David: «Tot açò m’és
Senyor Déu.» 20 E dix David a Salamó, son
Senyor Déu és ab tu. No·t derrelinquirà
Senyor Déu. 21 E vet las partides dels
Senyor Déu ha alet, e ell és fedrí jove e
Senyor Déu és. 2 E jo ab tot lo meu poder
Senyor? 6 Donchs, vodaren los [*] prínceps
Senyor Déu [*], X M drachmas d’argent e
Senyor Déu per mà de Acuel lo gesimon. 9 E
Senyor, e nagex lo rey David se alegrà de
Senyor, Déu de Yrrael, nostro pare per
Senyor, ést la granesa, el vacellatge [*]
Senyor Déu, teu és, e teu és lo teu regne,
Senyor, regnes e regnaràs pertot, e·n ta
Senyor Déu nostro, nos confessam a tu e
Senyor, nostro Déu, tota aquesta moltitut
Senyor Déu de Abraam e de Ysach e de
Senyor, endressa lur cor [*]. 19 [*]
Senyor, Déu de lurs pares, e enclinarenSenyor e al rey. 21 E secrificaren a
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1Par 29,21
al rey. 21 E secrificaren a nostro
1Par 29,22 E menjaren e baguéran devant nostro
1Par 29,22
de David. E untaren-lo a nostro
1Par 29,23 E segué Salamó en lo citi de nostro
1Par 4,22
de Concelà e Joàs, Serap, qui
1Par 13,1
dels centanars e ab tots los grans
1Par 26,6
son fill, nasquéran fills que fóran
1Par 1,9
Sabaà e Belerià e Abdè e Romà e
1Par 17,11
bastirà [*] nostro Senyor. 11 E
1Par 17,11
levar la tua sament aprés tu, qui
1Par 17,14 regne per tostemps. E la sua cadira
1Par 21,3
tu, mon senyor, açò? Ni per què
1Par 22,1
Capítol XXII 1 E dix David: –Açò
1Par 22,9
devant mi. 9 Tu hauràs un fill que
1Par 22,10 Ell bestirà casa al meu nom, ell me
1Par 22,19
del santuari de Déu en la casa qui
1Par 29,5 obre de mà de mestres. Donchs, qual
1Par 13,2
ab lurs deports. E, com ells
1Par 17,11
[*] nostro Senyor. 11 E serà com
1Par 17,13
13 Jo los saré pare e ells
1Par 2,34
devallaren de Gerechmael. 34 E
1Par 2,35
que havia nom Saarchaà. 35 E
1Par 4,22
e los hòmens de Concelà e Joàs,
1Par 11,2
devant ell. E [*] Déu te dix: “Tu
1Par 11,2
pastor del meu poble [*] e tu·n
1Par 22,11
fill, sia nostro Senyor ab tu, e
1Par 22,13 nostro Senyor Déu teu. 13 E donchs
1Par 28,9
en totas cogitacions entén. E si·l
1Par 4,39
entrò lo sol ixent de la vall per
1Par 10,9
-lo ab ses armas en lur terra e
1Par 22,10
meu nom, ell me serà fill e jo li
1Par 27,29
[*] de la Planària era Cizeray lo
1Par 25,3
fills de Getidum foren Gadalies e
1Par 2,53
e aquells qui axiren dels
1Par Prol,5
que jo tresladàs segons lo
1Par 4,3
e lo nom de la altre germana fou
1Par Prol,3
açò que ells havían enterpetrat,
1Par Prol,58
trobades en los libres dels jueus.
1Par 11,6
E pujà primerament Joab, fill de
1Par 18,12
e de Amalech. 12 E Isay, fill de
1Par 18,15
a tot son poble. 15 E Joab, fill de
1Par 26,28
Abner, fill de Ner, e Joab, fill de
1Par 27,24
stelas del cel.» 24 E Joab, fill de
1Par 17,4
dient: 4 –Vé e digues a David mon
1Par 17,17
has parlat sobre la 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 parlade sobre lo teu
1Par 17,24
d’Irrael”, e la casa de David, ton
1Par 17,25
meu, has revelat a la orella de ton
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Senyor [*] aprés aquell die M braus e M
Senyor aquell die ab gran alegria e féran
Senyor per ésser rey e Sadoch per capellà.
Senyor per ésser rey en loch de David, son
senyorejaven a Moab [*]. 23 E los
senyors, 2 e dix David a tota la
senyors de la casa de lur pare, per ço que
Septachà. E los fills de Romà foren Sàbaa
serà com seran complits tos dies per anar
serà de tos fills, e endressaré lur regne.
serà endressada perdurablament.’ ” 15
serà gran colpa en Yrrael? 4 E la peraula
serà la casa de Déu [*], e açò sia l’
serà hom de repòs e reposar-l’he de
serà fill e jo li seré pare, e endressaré
serà bestida en lo nom de Déu. 23,Tit
serà aquell qui no umpla [*] sa mà e que
seran ajustats ab nós, 3 retornarem l’
seran complits tos dies per anar als teus
seran a mi fills, e la mia mà no·s levarà
Seran no hach fills, sinó fillas, e havia
Seran donà-li sa filla per muller, e
Serap, qui senyorejaven a Moab [*]. 23 E
seràs pastor del meu poble [*] e tu·n
seràs senyor.” 3 E vinguéran tots los
seràs abundant e bestiràs la casa del
seràs abundant si guardes a fer las
sercas, trobar-l’has; e si·l lexas,
serchar pastura a lurs ovellas, 40 e
sercharen-na tota la lur terra entorn
seré pare, e endressaré lo ceu regne sobre
seremita; e sobre los bous de las valls
Serí e Jahies e Sabies e Mataties, que
serjatans e aquell fou ysraelita. 54 E los
sermó letí los libres habràhichs, car ço
Serponesetmaní. 4 E [*] lo pare de Gedat,
sertes tu, [*] doctor sant dels bisbes, me
Sertes los apòstols e los avengelistes
Seruià, e fou fet cap e senyor. 7 E habità
Seruià, ferí Edom en la vall de la Sal, e
Seruià, era sobre tota la host. E Josafat,
Seruià, tot ço qui era santificat era en
Seruià, lo comensà a comptar e no splegà,
servent: “Diu nostro Senyor: Tu no
servent de luny e has-ma fet sperador
servent, més de honor? Tu, Senyor Déu meu,
servent. 19 [*] com a tu és vengut a
servent e sobre lo ceu alberch [*]
servent, sia endressada en lo teu
servent de bastir-li casa, per açò,
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1Par 17,25 casa, per açò, Senyor, ha après ton
1Par 17,26
tu ést Déu, que perlist sobre ton
1Par 17,27 e has volguda beneyr la casa de ton
1Par 21,8
cose. Pas are la fellonia de ton
1Par 16,7
Senyor per mà de Assap e de sos
1Par 16,13
bocha. 13 Sament de Abraam, sos
1Par 18,7
las vergas d’or que havían los
1Par 19,19 príncep de la host. 19 E veeren los
1Par 20,7
en la mà de David e en la de sos
1Par 21,3
C tants. O, senyor rey, tots som
1Par Prol,90 depertits per rimes «en cants que
1Par 28,9
regonex lo Déu de ton pare e
1Par 6,48
levitans éran tots ordonats al
1Par 9,13
foren DCC L vessalls de host e en
1Par 9,19
pare. E los coraytans éran sobre lo
1Par 9,33
e de nit éran sobre ells matexos al
1Par 23,4
hi d’aquests XXIIII M ordonats al
1Par 23,24 nombres de noms, faent la obra del
1Par 23,26 tabernacle ne negunes coses per son
1Par 23,32
fills d’Aron, lurs germans, e lo
1Par 24,3
de Aytamar; lur nombre fou en lo
1Par 25,6
e ab tabals e ab òrguens en lo
1Par 26,30
ab tota la obra de nostro [*] e al
1Par 28,20 tro que hages complida la obra del
1Par 28,13
e dels levitans e de tots los
1Par 27,1
e dels milanars, e dels [*] qui
1Par 16,4
de vi. 4 E mès devant l’archa [*]
1Par 28,1
primers nats de las companyes que
1Par 16,37 aquella a Assap e a sos germans per
1Par 26,8
foren hòmens d’host ab poder de
1Par 26,12 e dómeas de prop lurs germans per
1Par 6,32
com posava la archa de Déu; 32 e
1Par 19,19
per Yrrael; féran pau ab David e
1Par 23,28
era per mà dels fills de Aron, e
1Par 15,2
que portacen l’archa e que la
1Par 2,23
Aram, las viles de Jahir e Tenat e
1Par 5,16 habitaren en Galaad e en Besan e en
1Par 7,29
dels fills de Menassè foren Bezan e
1Par 7,29
e ses viletas, [*] e Magoddó e
1Par 8,8
quant ne trematia Huzim e Araàs,
1Par 8,12
Sómer; aquests bestiren [*] Elad e
1Par 10,9
lo cap a Saül e tramatéran-lo ab
1Par 16,9
salmajau e alegrau-vos per totas
1Par 26,31
qui era del linatge de Hebron per
1Par 26,3
quint, e Joanat lo sizè, e Anay lo
1Par 26,5
5 e Amiel lo sizè, e Ysamar lo
1Par 27,10 M hòmens. 10 E en la companya del
1Par 24,10
e la sizena a Benjamín, 10 e la
1Par 25,14 a sos germans, e foren XII; 14 e la
1Par Prol,25
lo qual hi treballà molt, e tot lo
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servent de pregar devant tu. 26 E are,
servent aquest bé, 27 car tu ést e has
servent, que sia tostemps devant tu, car
servent, car molt he follejat. 9 E parlà
servents aquests salms dient: 8 «Confessau
servents, fills de Jacob, sos alets. 14
servents de Adoròzer [*]. 8 E pres Macahat
servents de Adoràzer que consumats éran
servents. 21,Tit Capítol XXI 1 E fou fet
servents de Déu, per què requers tu, mon
servesquen a mi matex e als meus»; e faré
servex-lo de tot ton cor e de tota ta
servey del tabernacle de la casa de Déu.
servey de la obra de la casa de Déu. 14 E
servey de obra guardant †los presents†
servey. 34 (Ço és a saber, los caps
servey de Déu, e [*] jutges hi havia VI M,
servey de la casa de Déu de XX anys ensús.
servey. 27 Car segons las paraules de
servey de la casa de Déu. 24,Tit Capítol
servey. 4 Mas foren trobats dels fills de
servey de la casa de Déu dessobre la del
servey del rey. 31 E de Hebron era cap
servey de nostro Senyor Déu. 21 E vet las
serveys de la casa de Déu e de tota la
servían lo rey en diversos oficis, los
servidors levitans per remembrar [*]
servien lo rey e los prínceps dels
servir aquella de die en die, segons son
servir, e éran LXII. 9 E los fills de
servir en la casa de Déu. 13 E gitaren
serviren en la tenda del tabernacle del
serviren-lo. E puxs no volguéran ajudar
serviren la casa de Déu sobre las
servíssan per tostemps. 3 E féu ajustar
ses viletas, e foren LX ciutats; totas
ses vilas e·n tots los deports de Cedron
ses viletas, [*] e Magoddó e ses viletas,
ses viletas, [*] e en aquests habitaren
ses mullers. 9 E infantà Amino, sa muller,
ses viletas. 13 E Barà e Zómer foren caps
ses armas en lur terra e sercharen-na
ses maravellas. 10 E loau lo nom de la sua
ses generacions peyroals; e foren demanats
setè. 4 E los fills de Obetdeedom: fou
setè, e Paultay lo vuytè; car Déu lo havia
setèn mes fou príncep Eles, lo palonite,
setena a Acós, e la vuytena a Abià, 11 e
setena sort, a Jaraela e a sos fills e a
setgle combat entre si ab aquestas III
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1Par 16,15
15 Remembreu’s tostemps en lo
1Par 16,36
nostro Senyor Déu de Yrrael del
1Par 24,14
14 e la quinzena a Amor, e la
1Par 25,23
a sos germans, e éran XII; 23 e la
1Par 2,50
de Calech. 50 [*] Fill de Hur, lo
1Par 7,35
son germà, foren Safaà e Vinè e
1Par 3,5
-li en Jerusalem aquests fills:
1Par 4,42
E Anaria e Refayà e Huriel, fill de
1Par 2,18
Gericó. Aquests són sos fills:
1Par 19,13
d’Amon que tu, jo t’ajudaré. 13
1Par 22,13 comanà Déu a Moysès sobre Yrrael.
1Par 28,20
20 E dix David a Salamó, son fill:
1Par 19,13
tu, jo t’ajudaré. 13 Sforce’t e
1Par 28,7
lo ceu regne empertotstemps, si s’
1Par 28,10
li bastescas casa en son santuari,
1Par Prol,47
era treta de la treslació vella e
1Par 26,27
las despulles, que santificaven per
1Par 29,12
e vasallatge, e·n ta mà és de
1Par 11,10
vessalls qui éran ab David, qui se
1Par Prol,8
confermade la fe de la novella
1Par Prol,68 LXX enterpetredors no han e [*] la
1Par Prol,42
ceŀlas, e asò·s lig en lurs
1Par 15,29
de David, Nicol, filla de Saül,
1Par 17,17 E encara açò és stat poch en lo teu
1Par 17,24
servent, sia endressada en lo teu
1Par 29,12
la riquesa e la honor és en lo teu
Par Prol,1
és tal e ten gran que sens aquest,
Par Prol,2
sens aquest, si negú vol provar a
Par Prol,3
scriptures, ell se trau scarn de
1Par Prol,26 molt, e tot lo setgle combat entre
1Par Prol,31 los altres aytentost concintents en
1Par Prol,38 dLXX enterpetredors [*]. Donchs
1Par Prol,77 premoven, despuxs reproven, axí
1Par Prol,93
què n’he jo a fer?» (so és,
1Par 9,1
VIIII º 1 E tot Yrrael fou entre
1Par 10,4
trespassa-la per lo meu cos, que
1Par 12,17
-los David a carrera e dix-los
1Par 12,17
per pau ni per ajudar-li, ne
1Par 12,17 si éran ab ell de un cor ensemps, o
1Par 13,13
mia?» 13 E per ço no la recullí ab
1Par 17,9
-l’he e posar-l’he en
1Par 19,12
Aram que jo, tu vina e ajude’m, e
1Par 22,13 Déu teu. 13 E donchs seràs abundant
1Par 28,7
lo ceu regne empertotstemps,
1Par 28,9
en totas cogitacions entén. E
1Par 28,9
E si·l sercas, trobar-l’has; e
1Par Prol,1 en suma. Prol,Inc Terç pròlech Prol
1Par Prol,92 e faré açò segons que diu Ysmeu:
1Par 4,10
10 E cridà Jabés lo Déu de Yrrael:
1Par 13,2
a tota la univercitat de Yrrael:
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setgle [*] i ço que ha manat en M
setgle [*] empertostemps.”» E diguéran tot
setzena a Asir, 15 e la dessetena a
setzena sort, a Maanias e a sos fills e a
seu primer nat fou de Efrata e hach nom
Severs e Nival. 36 E los fills de Safaà
Sevichà e Sebab e Natan e Salamó; aquests
Sezaý, éran lurs caps; 43 e feriren las
Sézer e Sobal e Ardon. 19 E murí Esubà, e
Sforce’t e sfortcem-nos per nostro
Sforse’t e conforte’t, e no·t temes ni
–Sfortce’t e conforte’t e sias fort e
sfortcem-nos per nostro poble e per las
sfortsa de fer los meus manaments e los
sfortsa’t e fes-ho. 11 E donà David a
sfortsade, jo haja bestida novella obra,
sfortsar la casa de Déu. 28 E tot ço que
sfortsar e de axalsar a tots. 13 Ara,
sfortsaven ab ell en son regne ab tot
sgleya, justa cose era que fos afermat e
sgleya ho té en dupte? Donchs tornem als
sgleyas, la qual cose no sabéran los LXX
sguardà per la finestra e viu lo rey David
sguardament: has parlat sobre la casa de
sguardament. 25 Car tu, Déu meu, has
sguardement, e tu, Senyor, regnes e
si negú vol provar a si matex la centència
si matex la centència de las scriptures,
si matex, car per sengles noms e sengles
si ab aquestas III veriatats. E certes
si matex reprès; mas, ço que és de major
si als altres no covenia de tenir ço que
si virtut e vici no són en las coses, mas
si las orrellas no són entanents).
si aperentat axí com és scrit en lo libre
si vénan los no circunciozos scarnir-m’
si éran venguts per pau ni per ajudarsi éran ab ell de un cor ensemps, o si
si éran venguts per trayr-lo e liurarsi en la sua ciutat, e féu-la posar en
si matex, e no s’estremerà res més, ne
si pus forts són los fills d’Amon que tu,
si guardes a fer las sirmònies e los
si s’sfortsa de fer los meus manaments e
si·l sercas, trobar-l’has; e si·l
si·l lexas, lexar-t’ha per totstemps.
Si la splanació dels LXX enterpetredors
«Si las orrellas dels altres són sordes,
–Si tu, Senyor, me beneeys e crexs lo meu
–Si a nostro Senyor plau e a vosaltres par
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1Par 14,10
concell a nostro Senyor, dient:
1Par 19,12 d’Amon. 12 E dix Joab a son germà:
1Par Prol,12 treslació entiga e germana nostra
1Par Prol,13
e fortsade, tu cuydes que
1Par Prol,14
voluntat e de molts és jutjat, què
1Par Prol,14 és jutjat, què sia vera cose, o que
1Par Prol,78 e vici no són en las coses, mas que
1Par 4,10 beneeys e crexs lo meu terme, e que
1Par 11,6
qui ferrà lo gebuzeu primerament
1Par 12,18
e amb tu, fill de Jassè, pau, pau
1Par 12,18
de Jassè, pau, pau sia ab tu e pau
1Par 16,36 diguéran tot lo poble «Amén, e laor
1Par 17,21 nenguna gent en la terra que Déu hi
1Par 17,24
fes axí com has dit. 24 E
1Par 17,24
e la casa de David, ton servent,
1Par 17,27
beneyr la casa de ton servent, que
1Par 19,5
en Gerichó fins que la barba vos
1Par 21,17
qui no han fet mal. Senyor,
1Par 21,22
argent lo’m dóne, per ço que
1Par 21,23
’n mon senyor lo rey ço que bo
1Par 22,1
–Açò serà la casa de Déu [*], e açò
1Par 22,11 tostemps.” 11 Donchs ara, mon fill,
1Par 22,16 de ferro sens nombre. Leva e fes, e
1Par 29,20
a tota la congregació: –Beneÿt
1Par 16,30
en lo palau de la sua santedat. 30
1Par Prol,11
dels regnes, diversos aximplis
1Par 13,2
tota la terra de Yrrael, e ab ells
1Par 17,7
del folch derrera las ovellas que
1Par 28,20
fill: –Sfortce’t e conforte’t e
1Par 29,10
tota la moltitut e dix: –Beneÿt
1Par 12,17
–E per qualque rahó vosaltres
1Par 1,38
de Saÿr foren Loscan e Sebal e
1Par 1,40
Ebel e Safí e Onan. E los fills de
1Par 27,11 companya del vuytèn mes era príncep
1Par 4,30
30 e·n Batuel e en Ormià e en
1Par 22,4
fusts de cedre sens nombre, car los
1Par 1,13
e los captoreus. 13 E Canaan,
1Par 8,27
e Atalies 27 e Atalaharàs [*] e
1Par 14,4
fills, 4 los quals havían nom axí:
1Par 8,36 36 E Achès engendrà [*] Alamèrer e
1Par 9,42 e Jorà engendrà Almet e Anmànet e
1Par 11,45
lo arorita, 45 e Jadiel, fill de
1Par 20,7
7 [*] e aucís-lo Jonatan, fill de
1Par 2,1
foren fills de Jacob: Rubèn,
1Par 4,24
rey quan 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
Ysachar foren Tolà e Jonà e Jasip e
1Par 4,20 Stemeó, lo mearcharica. 20 E los de
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–Si jo puig contre los felisteus, liurar–Si pus fort és Aram que jo, tu vina e
sia corrompuda e fortsade, tu cuydes que
sia nostra voluntat e de molts és jutjat,
sia vera cose, o que sia feta novella cose
sia feta novella cose sobre vella per
sia mudade ab lo actor e ab lo mestre.
sia la tua mà ab mi, e feràs companya de
sia cap e senyor de la host. E pujà
sia ab tu e pau sia ab tos valedors, car
sia ab tos valedors, car nostro Senyor te
sia a nostro Senyor». 37 E com ell hach
sia anat per rembre, sinó al teu poble, e
sia cregut e crescut lo teu nom
sia endressada en lo teu sguardament. 25
sia tostemps devant tu, car tu, Senyor
sia brotada, e despuxs vendreu. 6 E veeren
sia la tua mà sobre mi e la casa de mon
sia stancada la morteldat sobre lo poble.
sia a sos ulls, vet que jo·t daré los
sia l’altar de l’holocaust de Yrrael. 2
sia nostro Senyor ab tu, e seràs abundant
sia Déu ab tu. 17 E manà David a tots los
sia totstemps lo nom de Déu. E [*] tota la
Sia comoguda devant la sua fas tota la
sían trobats e la treslació entiga e
sían tots los sacerdots e tots los
sias senyor del meu poble de Irrael. 8 [*]
sias fort e fes açò, no·t temes ni hages
sias tu, Senyor, Déu de Yrrael, nostro
siau venguts, lo Déu de vostre pare ho
Sibeon e Am e Dian e Àsser e Dizan. 39 E
Sibeon foren Ayà e Anà. 41 E los fills de
Siberay Cusarim, del linatge de Sara, e
Sichaló 31 e en Betmer [*] e en Saraÿm.
sidomenchs e los tirienchs havían aportada
Sidon, [*] fou son primer nat, e los eteus
Sientí foren fills de Gerecham. 28 E
Simà e Zabal e Vetan e Salamó 5 e Hibear e
Simànet e Assumrí, e Assumrí engendrà
Simbrà [*] engendrà Amassà, 43 e Amassà
Simbrí, e Josà, germà de Rissí, 46 e
Simechà, germà de David. Aquests foren
Simeon, Leví, Judà, Ysachar, Zabulon, 2
Simeon foren Nomu e Jamim e Rarip e Jara e
Simeon e anaren en lo munt de Saÿr D
Simeon e dels fills de Benjamín aquestas
Simeon vessalls de batalla foren VII M
Simeron, e són IIII. 2 E los fills de Tolà
Siminer, Amnon, Ermà e Benanan e Tilon. E
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1Par 27,32
discret e scrivà; [*] Jael, fill de
1Par 6,42
de Edies, 42 fill de Atan, fill de
1Par 6,44
lurs germans, stiguéran a la 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 hòmens, i encara foren més,
1Par 15,2
no s’acostàs en l’archa de Déu,
1Par 15,27
archa, e los cantors atressí [*],
1Par 17,20
és semblant a tu, e no és altre Déu
1Par 17,21
que Déu hi sia anat per rembre,
1Par 18,4
e cremà David tots los carros,
1Par 19,3
que no hy són venguts per axò,
1Par 24,4
E dels fills de Aytamar no foren
1Par 4,13
de Tanaach foren Ataniel, Arab, e
1Par 11,5
ací. E pres David la devesa de
1Par 4,16
16 E los fills de Gelae foren Apas,
1Par 20,4
felisteus e ferí Sabatay de Husay a
1Par 6,67
-los ciutats de reculliment:
1Par 27,9
sizèn mes fou príncep Hirà, fill de
1Par 4,35
e Gessur, fill de Josebrà, fill de
1Par 5,26
de Assur, e l’espirit del rey de
1Par 22,13
seràs abundant si guardes a fer las
1Par 4,28
en Berzabe e en Moladè e en
1Par 8,30
Abdon, e l’altre Assur e l’altre
1Par 8,33
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 Machabot. 38 [*] 39 [*] e engendrà
1Par 9,39
38 [*] 39 [*] e engendrà Sis, e
1Par 12,1
que era detengut [*] Saül, fill de
1Par 23,21
E los fills de Maalí, Aletzar e
1Par 23,22
filles, e prenguéran los fills de
1Par 24,29
Aletzar, que no hach fill. 29 De
1Par 13,5
5 E ajustà David tot Yrrael, de
1Par 1,15
e los aveus e los aquiraneus e los
1Par 5,13 Massulam e Zabe e Zoray e Joachan e
1Par 4,37 Saÿas e Adiel e Suel e Benÿas, 37 e
1Par 23,11
de Semeý. 11 Jóad fou lo primer,
1Par 12,1 XII 1 Aquests vinguéran a David en
1Par 2,15
e Raday lo quint, 15 Somolo lo
1Par 26,3
3 e Elavi lo quint, e Joanat lo
1Par 26,5
e Natanael lo quint, 5 e Amiel lo
1Par 27,9
havia XXIIII M hòmens. 9 E del
1Par 24,9
9 e la quinta a Malatxies, e la
1Par 25,13
e a sos fills, e éran XII; 13 e la
1Par Prol,81
LXX enterpetredors, corregida e
1Par 12,3
Gabaà, e Jaziel e Sàlati, fill de
1Par 11,32
torrents de Gacís, e Ayel rebita e
1Par 28,18
bací, 18 e a l’altar del perfum or
1Par 29,4
de Ofir e VII M quintars d’argent
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Simon, era ab los fills del rey. 33 E [*]
Simrà, fill de Semer, 43 fill de Jàat,
sinestra. E Atan, fill de Guisí, fill de
sinó fillas, e havia un catiu egipcià, que
sinó fillas. 16 E infantà Macahà, muller
sinó que guardaven la casa de Saül. 30 E
sinó los levitans, car a ells alegí nostro
sinó David, qui portave delmàtiga blancha.
sinó tu, tot axí com nosaltres havem oyit
sinó al teu poble, e metre lo teu nom en
sinó C. 5 E vench Aram Darmatzach per
sinó per spiar [*] e regirar la tua terra.
sinó VIII. 5 E pertiren-los per sort
Sinos, e Nonay. 14 E Nonay engendrà Arfaà.
Sion, e féu-hi ciutat, apellada «ciutat
Sipà e Tirià e Azarael. 17 E los fills de
Sipay, dels fills dels gegants, e foren
Siquèn, en lo munt de Efraÿm ab sos
Siquís, lo recorrà, e en sa companya éran
Sirayà, fill de Asiel, 36 e Obenay e
Síria, e aquests cativaren lo trip de
sirmònies e los judicis que comanà Déu a
Sirzual 29 e en Belamè e en Èssam e en
Sis e l’altre Bèal e aprés Nap 31 e Gedor
Sis, e Sis engendrà Saül, e Saül engendrà
Sis engendrà Saül, e Saül engendrà Jonatan
Sis, e l’altre, Bàal, e l’altre, Ner, e
Sis, e Sis engendrà Saül, e Saül, Jonatàs
Sis engendrà Saül, e Saül, Jonatàs e
Sis; ells éran dels vessalls valedors dels
Sis. 22 E Aletzar [*] hach [*] filles, e
Sis [*]. 23 E los fills de Muzí foren [*]
Sis [*] fou Joaramael. 30 E los fills de
Sitoch [*] entrò a la intrade de Emach,
siveus 16 e los arnadeus e samaritans [*].
Siza e Àber. 14 Aquests són los fills de
Sizà, fill de Dissipey, fill de Leon, fill
Sizà lo segon; Gedús e Barià no hagueren
Sizalech, dementre que era detengut [*]
sizè, Daviu [*]. 16 E las germanes foren
sizè, e Anay lo setè. 4 E los fills de
sizè, e Ysamar lo setè, e Paultay lo
sizèn mes fou príncep Hirà, fill de
sizena a Benjamín, 10 e la setena a Acós,
sizena axí a Baquies e a sos fills e a sos
smanade, del lenguatge grech, e no deuria
Smanat; e Brachà e Geadà e Natot. 4 E
Smanot lo bacurem e Aliabà de Solabanta.
smarat a pes e la forma [*] dels xerubins
smarat a enblanquir las parets de las
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1Par Prol,93
són sordes, què n’he jo a fer?»
1Par 24,27
Jaassies. 27 E foren fills de [*]
1Par 1,6
de Gómer foren Seman, Edifat e
1Par 4,36
de Asiel, 36 e Obenay e Joachabà e
1Par 2,18
Aquests són sos fills: Sézer e
1Par 4,1
foren Fares e Sram e Carmí e Hur e
1Par 4,2
Sram e Carmí e Hur e Sobal. 2 E [*]
1Par 5,2 anomenat primer nat. 2 Mas Judà era
1Par 7,24
la qual bestí Becaron, lo Jusà e lo
1Par 29,25
Salamó a ulls de tot Yrrael e donà
Par Prol,Inc
los pròlechs de sent Gerònim
Par Prol,Inc Asò és lo pròlech de sent Gerònim
1Par Prol,15
cose, o que sia feta novella cose
1Par 2,52
51 [*]. 52 [*] qui veya
1Par 5,10
ells habitaven en lurs tabernacles
1Par 6,31
són tots aquells que David féu star
1Par 6,39
Yrrael. 39 E son germà Ysay stave
1Par 6,49
49 E Aron e sos fills perfumaven
1Par 6,49
sants del santuari e a perdonar
1Par 9,19
de son pare. E los coraytans éran
1Par 9,20
Fineès, fill de Aletzar, fou senyor
1Par 9,23
lur leyaltat, 23 e [*] lurs infants
1Par 9,26
IIII portés e éran [*] ordonats
1Par 9,26
[*] ordonats sobre las cambras e
1Par 9,29
ho rabien [*], 29 car éran stablits
1Par 9,29
sobre las aÿnes del santuari e
1Par 9,30
e las spícies e piments. 30 E
1Par 9,31
era majoral [*] ab leyaltat que fos
1Par 9,33
cambres, car de die e de nit éran
1Par 10,3
de Saül. 3 E encruscà’s la batalla
1Par 10,4
la punta als pits, e lexà’s caura
1Par 11,3
nostro Senyor e untaren-lo [*]
1Par 11,11
terratinents; ell gitava son dret
1Par 11,20
XXX, car ell gità la sua lansa
1Par 11,25
terç no hy vench, e mès-lo David
1Par 11,42
lo robonita, cap del trip de Rubèn,
1Par 12,4
que era dels XXX vessalls, e
1Par 12,8
leó e éran laugers com a cabirols
1Par 12,38
en Hebron per fer regnar David
1Par 13,7
[*]. 7 E carregaren l’archa de Déu
1Par 13,10
Assahà [*], per ço que mès la mà
1Par 14,2
lo havia endressat a ésser rey
1Par 14,2
car molt era levat en alt son regne
1Par 14,8
felisteus que David era untat rey
1Par 16,25
e molt loat, e molt terrible
1Par 16,38
[*], fill de Judicum, [*] era
1Par 16,40
holocaust a nostro Senyor
1Par 17,10
dies, 10 [*] que comaní jutges
1Par 17,17
en lo teu sguardament: has parlat
1Par 17,17
de luny e has-ma fet sperador
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(so és, si las orrellas no són entanents).
Sóam e Sator e Ebrí. 28 Los fills de Maalí
Soarmà. 7 E los fills de Genan foren Elizà
Soaÿas e Saÿas e Adiel e Suel e Benÿas, 37
Sobal e Ardon. 19 E murí Esubà, e pres
Sobal. 2 E [*] Sobal engendrà Jóat, e Jóat
Sobal engendrà Jóat, e Jóat engendrà Umar
soberch a sos germans e senyor de tots,
sobirià, e Usanesarahà. 25 E Rasfa foren
sobra ell honor del regne que [*] hach [*]
sobre lo libre de Paralipàmenon. Primer
sobre lo Paralipàmenon, qui és splanació
sobre vella per scarnir los jueus. Sàpies
sobre la mitat de las passades, e hach
sobre la partida de sol ixent de Galaad.
sobre [*] la casa de nostro Senyor, com
sobre la part dreta. E aquell Asap fon
sobre l’altar de l’holocaust e en l’
sobre Yrrael, axí com ho manà Moysès,
sobre lo servey de obra guardant †los
sobre ells entigament, e nostro Senyor era
sobre las portas de la casa de Déu [*] (ço
sobre las cambras e sobre los tresors de
sobre los tresors de la casa de Déu, 27 e
sobre las aÿnes del santuari e sobre la
sobre la cèmola e lo vi e l’oli e l’
sobre los [*] letovaris. [*] 31 E
sobre la obra dels crespells. 32 E dels
sobre ells matexos al servey. 34 (Ço és a
sobre Saül, e trobaren-lo aquells qui·l
sobre ella. 5 E com son scuder viu açò que
sobre Yrrael, segons la paraule de Déu,
sobre CCC hòmens qui matà una vegade. 12 E
sobre CCC que·n matà, e ell era en compte
sobre son oÿdor. 26 E los hòmens vessalls
sobre ell los XXX, 43 e Aman, fill de
sobre los XXX era Geramies e Jaezel e
sobre las muntanyas per cuyta. 9 E Ésser
sobre tot Yrrael. Encara tots aquells qui
sobre una vadella novella de la casa de
sobre l’archa; e morí aquí devant Déu. 11
sobre Yrrael, car molt era levat en alt
sobre lo poble d’Irrael. 3 E pres David
sobre Yrrael, ajustaren-se tots e
sobre tots los déus 26 de las gents, car
sobre los porters. [*] 39 E Sadoch
sobre l’altar de l’holocaust
sobre lo poble d’Irrael. E humiliaré tots
sobre la casa de ton servent de luny e has
sobre tots los hòmens, Senyor Déu. 18 Què
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1Par 17,23 Senyor, la paraula que has parlade sobre lo teu servent e sobre lo ceu
1Par 17,23
has parlade sobre lo teu servent e sobre lo ceu alberch [*] perdurablament,
1Par 17,26
Senyor, tu ést Déu, que perlist sobre ton servent aquest bé, 27 car tu ést
1Par 18,14
en tot loch on anà. 14 E regnà sobre tot Yrrael, e féu juý e justícia a
1Par 18,15
15 E Joab, fill de Seruià, era sobre tota la host. E Josafat, fill de
1Par 18,17
17 E Benaÿas, fill de Joyadà, era sobre los retheus [*]. E los fills de
1Par 20,2
havia-hy pedres precioses, e fou sobre lo cap de David, e trach moltas
1Par 21,1
XXI 1 E fou fet que Satenàs stech sobre Yrrael e temptà David que comptàs lo
1Par 21,4
4 E la peraula del rey era fort sobre Joab, e axí Joab, anà e comptà tot
1Par 21,17
han fet mal. Senyor, sia la tua mà sobre mi e la casa de mon pare, e no en
1Par 21,22
ço que sia stancada la morteldat sobre lo poble. 23 E dix Evau a David:
1Par 21,26
respòs ab foch qui devallà del cel sobre lo altar de l’holocaust. 27 E dix
1Par 22,8
la casa de Déu. 7 [*] –[*] 8 E fou sobre mi la paraule de Déu, dient “Molta
1Par 22,10
pare, e endressaré lo ceu regne sobre Yrrael per tostemps.” 11 Donchs ara,
1Par 22,12
-te Déu seny e discreció en regir sobre Yrrael e que guarts la lig de nostro
1Par 22,13 judicis que comanà Déu a Moysès sobre Yrrael. Sforse’t e conforte’t, e
1Par 23,1
dies, e féu regnar son fill Salamó sobre Yrrael, 2 e ajustà tots los prínceps
1Par 23,28 de Aron, e serviren la casa de Déu sobre las claustres [*] e sobre lo
1Par 23,28
de Déu sobre las claustres [*] e sobre lo mundament de tota la segrestia en
1Par 26,26
26 E Selomir e sos germans éran sobre los tresors del santuari que
1Par 26,29
e de sos fills, a la obre defora sobre Yrrael, e los vaguers e los jutges.
1Par 26,30
hòmens de host, e éran M DCC sobre la [*] de Yrrael ultre Jordà, devés
1Par 26,32
e féu-los lo rey David batlles sobre lo trip de Rubèn e sobre lo trip de
1Par 26,32
batlles sobre lo trip de Rubèn e sobre lo trip de Gat e la mitat del trip
1Par 27,4
de la host del mes primer. 4 E sobre la part del mes segon era Dey Adorra
1Par 27,4
e Molet era príncep e guiador sobre la companya, e éran XXIIII M hòmens.
1Par 27,6
és vessal dels XXX vessalls e sobre los XXX ell mès per regidor
1Par 27,7
per regidor Amisadab, son fill. 7 E sobre la part del mes quart fou Azael,
1Par 27,16
16 E aquells qui éran regidors sobre los trips de Yrrael éran aquests:
1Par 27,16
los trips de Yrrael éran aquests: sobre lo trip de Rubèn era guiador e
1Par 27,25 com féu comptar lo rey David. 25 E sobre los tresors del rey era tresorer
1Par 27,25
tresorer Assuàner, fill de Adiel, e sobre los tresors de fora, en las ciutats,
1Par 27,26
era Jomatan, fill de Uzies. 26 E sobre los faedors de la obra de fora e de
1Par 27,27
era Afrí, fill de Caliüd, 27 e sobre les vinyes era Semeý, fill de Ramà,
1Par 27,27
vinyes era Semeý, fill de Ramà, e sobre los cellers del vi [*] era Sapdí lo
1Par 27,28
vi [*] era Sapdí lo fenita. 28 E sobre las oliveras e los ulastres que éran
1Par 27,28
en los Valls, era Balanià [*]; e sobre les botigues d’oli era Joàs. 29 E
1Par 27,29
les botigues d’oli era Joàs. 29 E sobre los bous [*] de la Planària era
1Par 27,29 Planària era Cizeray lo seremita; e sobre los bous de las valls era Safach,
1Par 27,30
era Safach, fill de Edelay. 30 E sobre los camells era Umil lo ysmaleÿta. E
1Par 27,30
camells era Umil lo ysmaleÿta. E sobre las someras era Secadies lo
1Par 27,31
era Secadies lo meronoteu. 31 E sobre las ovellas era Saass lo getum. Tots
1Par 27,31
getum. Tots aquests éran prínceps sobre lo nombre dels fets del rey David.
1Par 28,4
la casa de mon pare per ésser rey sobre la casa de Yrrael empertostemps, car
1Par 28,4
pare volch a mi fer rey e regnar sobre Yrrael. 5 [*] 6 E dix Déu a mi:
1Par 28,18
de or e de lurs ales com se stanían sobre l’archa del testament de nostro
1Par 29,15 en forma de ombra són nostros dies sobre la terra sens speransa. 16 Senyor,
1Par 29,26
26 E David, fill de Jassè, regnà sobre tot Yrrael 27 [*] XXXX anys: en
1Par 29,29
en las Peraules de Samuel vaedor, sobre las Peraules de Natan profeta [*].
1Par 29,30
e los accidents que passaren sobre ell e sobre Yrrael e sobre los
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1Par 29,30
accidents que passaren sobre ell e
1Par 29,30 passaren sobre ell e sobre Yrrael e
1Par 15,21
ab òrguens en la octava per
1Par 4,18
pare de Guedoch, e Èber, pare de
1Par 19,16
missatgers a Aram ultre Jordà, e a
1Par 19,18
e XXXX M paons, e fou-hi mort
1Par 16,21
21 E Déu a negun altre poble no
1Par 4,39
a la intrade de Gadob entrò lo
1Par 5,9
entrò en [*] e Balamon, 9 devés
1Par 5,10
tabernacles sobre la partida de
1Par 6,78
lo flum Jordà, devés Gericó, de
1Par 26,14
portal. 14 Caech la primera sort a
1Par 9,27
axien entorn de la casa de Déu, car
1Par 11,32
e Smanot lo bacurem e Aliabà de
1Par Prol,27
E certes Oríginers no ten
1Par Prol,72
paraules dels entichs e responch
1Par 11,33 Solabanta. 33 E los fills de Gem lo
1Par 19,6
e bé M quintars d’argent per
1Par 19,7
de Sabbaà carretas e cavallers. 7 E
1Par 19,6
e Doran e Macà, e encara que
1Par 19,9
a la porta de la ciutat. E los reys
1Par 23,31
en los caps dels mesos e de las
1Par 9,17
e Achtiman e llurs germans. E
1Par 23,18
molts. 18 E los fills de Jasabat:
1Par 26,28
qui era santificat era en la mà de
1Par 23,9
e Joel, éran III. 9 [*], ço és,
1Par 11,1 Hebron, dient a David: –Vet que nós
1Par 17,16
devant nostro Senyor, e dix: –Qui
1Par 21,3
poble C tants. O, senyor rey, tots
1Par 21,17 17 E dix David a nostro Senyor: –Jo
1Par 21,17
qui maní comptar lo poble e jo
1Par 29,14 lo nom de la tua laor. 14 E com què
1Par 29,15 mà te havem donat. 15 Car palegrins
1Par 2,25
lo primer nat Ram e Bunà e Roen e
1Par 7,34
foren de Lafalet. 34 E los fills de
1Par 8,12
d’ell foren Fàal e Àber e Misam e
1Par 27,30 era Umil lo ysmaleÿta. E sobre las
1Par 2,15
lo quart, e Raday lo quint, 15
1Par 1,13
13 E Canaan, Sidon, [*] fou
1Par 1,19
fou 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 Edat, e regnà en
1Par 1,48
48 E morí Samblà, e regnà en
1Par 1,49
E morí Saül de Roebet, e regnà en
1Par 1,50
50 E morí Bahal-Anan, e regnà en
1Par 2,13 engendrà Gessè. 13 E Gessè engendrà
1Par 2,27
27 [*] que hach de Gerechinel,
1Par 2,42
germà de Gerachinel, fou Messà
1Par 3,10
de Salamó fou Roboam, e Abià fou
1Par 3,13
[*] 13 e Cham [*], e Azetxies fou

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

sobre Yrrael e sobre los regnes de la
sobre los regnes de la terra de Yrrael.
sobrepujar. 22 E Cananies, príncep dels
Socó, e Gecortiel, pare de Sonoe. E
Sofach, príncep de la host de Adoròzer, e
Sofach, príncep de la host. 19 E veeren
sofarí que negun hom vos nogués e corregí
sol ixent de la vall per serchar pastura a
sol ixent habitave entrò a la intrade del
sol ixent de Galaad. 11 E los fills de Gad
sol ixent de Jordà, hagueren del trip de
sol ixent a Ysaÿes [*] fou fill de aquest
sola a ells era la guarda, e tenían las
Solabanta. 33 E los fills de Gem lo
solament [*] los axemplas de IIII
solament als contredients, qui ab dents de
solamita. E Jonatan, fill de Sagí, lo
soldejar Aran e Neraymà e Doran e Macà, e
soldejaren XXXII M carretas e lo rey de
soldejassen de Sabbaà carretas e
soldejats éran per lur cabal en un camp.
solempnitats, per nombre axí com era
Solomero, lo cap. 18 Entrò are stave en lo
Solomich, qui fou cap petró. 19 E los
Solomit e de sos germans. 29 E de Isbar, e
Solomur e Azie e Aran; tots aquests éran
som tos ossos e ta carn matexa, 2 [*] e
som jo, Senyor, ni qui és mon alberch, que
som servents de Déu, per què requers tu,
som aquell qui maní comptar lo poble e jo
som aquell qui he peccat e he fet lo mal.
som jo e mon poble que hajam tenguda
som devant tu, axallats axí com tots
Somach [*]. 26 E Gerechinel hach altre
Sómer foren Axir e Reguhà [*] e Aram. 35 E
Sómer; aquests bestiren [*] Elad e ses
someras era Secadies lo meronoteu. 31 E
Somolo lo sizè, Daviu [*]. 16 E las
son primer nat, e los eteus 14 e gebuzeus
son germà fou Gechan. 20 E Gechan engendrà
son lloc Joab, fill de Sara [*]. 45 [*] e
son loch Samblà de Masareta. 48 E morí
son loch Saül de Roebetalnaar (qui vol dir
son loch Bahal-Anan [*]. 50 E morí
son loch Edar; e lo nom de la sua ciutat
son primer nat Eliab, lo segon Amadab, lo
son primer nat Maas, e Jaquim e Quer. 28 E
son primer nat, e Abipcí e los de Merezà,
son fill, [*] 11 [*] 12 e [*] Azaries [*]
son fill, e Manacè fou son fill, 14 [*] e
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1Par 3,13
Azetxies fou son fill, e Manacè fou
1Par 3,14
fou son fill, 14 [*] e Jozies fou
1Par 3,15
fou son fill. 15 E los de Jozies:
1Par 3,21
foren Peleties, e Ysaÿes fou
1Par 3,21
Peleties, e Ysaÿes fou son germà, e
1Par 5,1
mas per ço com ensutzà lo lit de
1Par 6,29
fills de Mearí foren Mealí e Libín,
1Par 6,39
fill de Leví, fill de Yrrael. 39 E
1Par 6,50
són los fills de Aron: Aletzar e
1Par 7,16
e mès-li nom Fares; e lo nom de
1Par 7,20
de Efraÿm foren Sutalla e Bàret,
1Par 7,23
-li nom Beriahà, car en mal era en
1Par 7,35
[*] e Aram. 35 E los fills de Elen,
1Par 8,1
VIII 1 E Benjamín engendrà Bael,
1Par 8,30 havia nom Mahachael, 30 e lo nom de
1Par 8,39
fills de Azael. 39 E [*] Àssech,
1Par 9,5
de Judà. 5 E de Salochan; Esayay,
1Par 9,19
Corè, e sos germans de la casa de
1Par 9,36 e lo nom de sa muller Mahacà, 36 e
1Par 10,4
ell hach gran por. 4 E dix Saül a
1Par 10,5
e lexà’s caura sobre ella. 5 E com
1Par 11,10
David, qui se sfortsaven ab ell en
1Par 11,11
cap dels terratinents; ell gitava
1Par 11,12
12 E aprés ell era Aletzar, fill de
1Par 11,25 no hy vench, e mès-lo David sobre
1Par 11,26
germà de Joab, e Elcanà, fill de
1Par 12,19
nostros caps vendrà en gràcia de
1Par 12,28
fadrí vassall de host ab la casa de
1Par 12,31
M, qui fóran asenyalats cascú per
1Par 14,2
Yrrael, car molt era levat en alt
1Par 15,29
e rient, e menyspresà-lo en
1Par 16,16
16 que ordonà a Abraam, e
1Par 16,37
aquella de die en die, segons
1Par 16,43 sa casa, e David retornà per beneyr
1Par 17,1 XVII 1 Dementre que David stave en
1Par 18,10
rey de Sabaà; 10 tramès Adoram
1Par 18,14
Yrrael, e féu juý e justícia a tot
1Par 19,1
rey dels fills d’Amon, e regnà
1Par 19,2
ab Naum, fill de Naàs, car
1Par 19,2
Naum, fill de Naàs, car son pare en
1Par 19,2
per aconortar-lo de la mort de
1Par 19,7
M carretas e lo rey de Machà e
1Par 19,12
los fills d’Amon. 12 E dix Joab a
1Par 21,3
dix Joab: –Nostro Senyor anedirà a
1Par 21,16
Déu stant entre la terra e lo cel,
1Par 22,5 aperellà David de açò que havia obs
1Par 22,6
abans que morís. 6 E apellà
1Par 23,1
vell e sadoll de dies, e féu regnar
1Par 23,26 lo tabernacle ne negunes coses per
1Par 24,31
levitans, lo cap petró en contre
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son fill, 14 [*] e Jozies fou son fill. 15
son fill. 15 E los de Jozies: son primer
son primer nat hach nom Joatan, lo segon
son germà, e son fill fou [*] Abdies [*].
son fill fou [*] Abdies [*]. 22 E lo fill
son pare, fou donada la primera generació
son fill, e Semeý fon fill de aquell, e
son germà Ysay stave sobre la part dreta.
son fill Fineès e Besua, fill d’aquell;
son germà Sares, e los fills de aquell
son fill d’aquell, e Tàhat, fill de
son alberch, 24 e sa filla hach nom
son germà, foren Safaà e Vinè e Severs e
son primer nat, e Sbael lo segon, e Acayà
son primer nat era Abdon, e l’altre Assur
son germà: fou lo primer nat Ulam, e Gebús
son primer nat, e sos fills. 6 [*] de
son pare. E los coraytans éran sobre lo
son fill lo primer nat hach nom Abdon, [*]
son scuder: –Trau ta spasa e trespassason scuder viu açò que Saül havia fet, féu
son regne ab tot Yrrael [*]. 11 [*]
son dret sobre CCC hòmens qui matà una
son oncle lo Orayta; aquest era dels III
son oÿdor. 26 E los hòmens vessalls d’
son oncle, de Belom, 27 e Zamot arrorita e
son senyor Saül. 20 E, com hach [*] a
son pare, qui era príncep, II M. 29 E dels
son nom que venguéssan en ajuda de David
son regne sobre lo poble d’Irrael. 3 E
son cor. 16,Tit Capítol XVI 1 E portaren
son segrament [*]. 17 E féu-lo star en
son ésser. 38 E Obetedom [*], fill de
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 poble. 15 E Joab, fill de Seruià, era
son fill, lo qual havia nom Anum [*]. 2 E
son pare en son temps me féu gran gràcia.
son temps me féu gran gràcia. E tremès
son pare, e vengueren los missatgers de
son poble. E vengueren e posaren-se
son germà: –Si pus fort és Aram que jo, tu
son poble C tants. O, senyor rey, tots som
son cultell tret en sa mà, tinent devés
son fill gran moltitut abans que morís. 6
son fill Salamó e manà-li que bastís la
son fill Salamó sobre Yrrael, 2 e ajustà
son servey. 27 Car segons las paraules de
son germà, lo manor. 25,Tit Capítol XXV 1
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1Par 26,2
fills de Masalonies fou Azacaries
1Par 26,4
fills de Obetdeedom: fou Samaÿas
1Par 26,6 Déu lo havia beneÿt. 6 E a Zamaÿas,
1Par 26,10
per ço car no era lo primer nat e
1Par 27,6 XXX ell mès per regidor Amisadab,
1Par 27,7
Azael, germà de Joab, e Sabadies,
1Par 28,10
alegit que tu li bastescas casa en
1Par 28,11 fes-ho. 11 E donà David a Salamó,
1Par 28,20
Déu.» 20 E dix David a Salamó,
1Par 29,23
per ésser rey en loch de David,
1Par 29,28 riquesa e de honor. E regnà Salamó
1Par 29,30
de Natan profeta [*]. 30 Ab tot
1Par 29,30
[*]. 30 Ab tot son regisme e
Par Prol,5
punts de paraules las històries qui
Par Prol,6
jaquides en los libres dels Reys,
Par Prol,8
axí matex se determena e hy
Par Prol,12
la Lig e en los libres dels Reys no
Par Prol,13
no són planament contengudes e
1Par Prol,21
e las migenseras províncies qui
1Par Prol,22
entre aquests [*] palestins, qui
1Par Prol,40 LXX ceŀles, las quals vulgarment
1Par Prol,77
reproven, axí si virtut e vici no
1Par Prol,87 [*] e los boscatges dels noms, qui
1Par Prol,93 Ysmeu: «Si las orrellas dels altres
1Par Prol,94
a fer?» (so és, si las orrellas no
1Par 1,29 foren Ysach e Ysmael. 29 Aquestas
1Par 1,43 Dison foren Hus e Aram. 43 Aquests
1Par 2,18
Asubà, sa muller, Gericó. Aquests
1Par 2,55
Tiraniu [*] e de Sumatiu. Aquests
1Par 3,1
3,Tit Capítol terç 1 Aquests
1Par 3,9
e Jafia 8 [*] e Eludà [*]. 9 Tots
1Par 3,9
[*]. 9 Tots són fills de David e
1Par 4,2
e Jóat engendrà Umar e Lóat; e açò
1Par 4,3
dels saritans. 3 E aquests
1Par 4,12
qui fou pare de Maàs. Aquests
1Par 4,18 Gecortiel, pare de Sonoe. E aquests
1Par 4,31 en Betmer [*] e en Saraÿm. Aquestas
1Par 4,33
V viletas, 33 e totas las vilas qui
1Par 4,33
són entorn aquestas ciutats, qui
1Par 4,38
fill de Saÿr, e Samaÿas. 38 Aquests
1Par 4,41
41 E vingueren aquests qui
1Par 5,14 e Joachan e Siza e Àber. 14 Aquests
1Par 6,17
Cahat e Merarí. 17 Aquests
1Par 6,26 foren Manyssà e Aymet, 26 del qual
1Par 6,31
e Ysaÿes de aquell. 31 E aquests
1Par 6,50 Moysès, missatge de Déu. 50 Aquests
1Par 6,65
de Benjamín aquestas ciutats, qui
1Par 6,70 Manassès haguéran los de Cahat qui
1Par 7,1
Tolà e Jonà e Jasip e Simeron, e
1Par 7,17
lo fill de Hulam, Badan. E aquests
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son primer nat, e Jaziel lo segon, e
son primer nat, e Johozap lo segon, e Joel
son fill, nasquéran fills que fóran
son pare féu-lo cap, 11 e Erlabies lo
son fill. 7 E sobre la part del mes quart
son fill, aprés ell, e era sa companya
son santuari, sfortsa’t e fes-ho. 11 E
son fill, la forma del palau e de sas
son fill: –Sfortce’t e conforte’t e sias
son pare, ab molta benenansa, e obeyí e
son fill en loch d’ell. 29 E las peraules
son regisme e son vessallatge e los
son vessallatge e los accidents que
són jaquides en los libres dels Reys, són
són ací recomptades. E moltes qüestions de
són tocades. Adonchs lo Paralipàmenon és
són planament contengudes e són lexades e
són lexades e oblidades, en aquest libre
són entre aquests [*] palestins, qui són
són felisteus, los quals libres splanaren
són axelsades sens actor, obriren sengles
són en las coses, mas que sia mudade ab lo
són confuzos per lo vici dels scrivans,
són sordes, què n’he jo a fer?» (so és,
són entanents). Prol,Expl Ací acaben los
són les generacions: Lo primer nat de
són los reys que regnaren en la terra de
són sos fills: Sézer e Sobal e Ardon. 19 E
són los cavitans que vengueren de
són los fills de David que nasqueren en
són fills de David e són VIIII, menys de
són VIIII, menys de aquells que hach de
són las generacions dels saritans. 3 E
són los fills de Etam: Gezrael e Ysupnà e
són los linatges de Tanchà. 13 E los fills
són fills de [*] farahó, qui pres Marot.
són las ciutats en què regnà David. 32 E
són entorn aquestas ciutats, qui són
són entorn a Bàal, açò és, lur habitació,
són qui vénen per noms majorals en
són scrits per nom, en lo temps de
són los fills de Abial e fills de Hurí, de
són los noms dels fills de Gerzon: Lilumí
són fills Elcanà e Safay e Màar 27 e Aliap
són tots aquells que David féu star sobre
són los fills de Aron: Aletzar e son fill
són apellades per nom axí com dit és. 66 E
són romasos, Aner e Alam e lurs deports
són IIII. 2 E los fills de Tolà foren Buzí
són los fills de Galaad, fill de Mahir,
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1Par 8,6 5 e Gerà e Fuzen e Encan. 6 Aquests
1Par 8,10 e Gebús e Saquià e Mirmà. Aquests
1Par 11,10
Déu [*] era ab ell. 10 Aquests
1Par 12,14 e Macamús lo XI è. 14 Tots aquests
1Par 12,23 host com host de Déu. 23 E aquests
1Par 13,2
e enviem a nostros germans qui
1Par 13,2
sacerdots e tots los levitans, qui
1Par 16,14
e nostro Déu, per tota la terra
1Par 16,26
tots los déus 26 de las gents, car
1Par 19,3
-te de ton pare? Sàpies que no hy
1Par 19,12
tu vina e ajude’m, e si pus forts
1Par 21,13
en las mans de Déu, car moltas
1Par 22,15
·ncara tu hi anediràs, 15 que ab tu
1Par 23,24 Meab e Àder e Gerencot. 24 Aquests
1Par 24,30
Maalí e Éder e Geremot. Aquests
1Par 29,15 nostros pares; e en forma de ombra
1Par 29,18
a la tua volentat, e aytals
1Par 29,29
David, las primeras e las derreras,
1Par 16,6
capellans ab trompes, tots aquests
1Par 15,20
e Mazia e Benaÿas. Tots aquests
1Par 4,18
pare de Socó, e Gecortiel, pare de
1Par Prol,93
«Si las orrellas dels altres són
1Par 2,54
e Joab e la meytat de Malayta,
1Par 6,54
fou Acaat e caygué-los en
1Par 6,61
de aquells 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 24,5
sinó VIII. 5 E pertiren-los per
1Par 24,7
fills d’aquells. 7 Axí la primera
1Par 25,9
ab scolans. 9 E axí la primera
1Par 25,9
a Josep, fill de Assap; e la segona
1Par 25,10
fills, e foren XII; 10 e la terça
1Par 25,11 germans, e éran XII; 11 e la quarta
1Par 25,12
fills, e éran XII; 12 e la quinta
1Par 25,14
e foren XII; 14 e la setena
1Par 25,15
e éran XII; 15 e la vuytena
1Par 25,16
e foren XII; 16 e la novena
1Par 25,17 germans, e foren XII; 17 e la deena
1Par 25,18
e foren XII; 18 e la onzena
1Par 25,19
e foren XII; 19 e la dotzena
1Par 25,20
e éran XII; 20 e la tretzena
1Par 25,21
e foren XII; 21 e la quatorzena
1Par 25,22
e éran XII; 22 e la quinzena
1Par 25,23
e éran XII; 23 e la setzena
1Par 25,24
e éran XII; 24 e la dessetana
1Par 25,25
e éran XII; 25 e la divuytena
1Par 25,26
e éran XII; 26 e la denovena
1Par 25,27
e éran XII; 27 e la vintena
1Par 25,28 germans, e foren XII; 28 e la XXI ª
1Par 25,29
e foren XII; 29 e la XXII ª
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són los fills de Ehud qui foren caps de
són fills ceus e caps de lurs pares. 11 E
són los caps vessalls qui éran ab David,
són dels fills de Gad, capdals de host. E
són los nombres dels caps dels hòmens
són romasos per tota la terra de Yrrael, e
són en las ciutats ab lurs deports. E, com
són los ceus juýs. 15 Remembreu’s
són ýdoles, e nostro Senyor ha fets los
són venguts per axò, sinó per spiar [*] e
són los fills d’Amon que tu, jo t’
són las suas misericòrdies, que caure en
són molts mestres sabent obrar de fusta e
són los fills de Leví segons la casa de
són los fills dels levitans per lurs casas
són nostros dies sobre la terra sens
són las cogitacions de cor de ton poble;
són scrites en las Peraules de Samuel
sonàvan contínuament devant la covinensa
sonaven tabals [*]. 21 E Mateties e Elifeu
Sonoe. E aquests són fills de [*] farahó,
sordes, què n’he jo a fer?» (so és, si
sorrita. 55 E del linatge dels scrivans,
sort 55 Hebron, qui és en la intrade de
sort [*] del trip de Manassès; 62 [*]
sort del trip de Judà e dels fills de
sort del linatge dels fills de Caat foren
sort aquells ab aquells, per ço car éran
sort a Joraïb, e la segona a Jadaÿas, 8 e
sort a Josep, fill de Assap; e la segona
sort a Gadalàs ab sos germans e ab sos
sort a Jatur e a sos fills e a sos
sort a Jasser e a sos germans e a sos
sort axí a Mataties e a sos germans e a
sort, a Jaraela e a sos fills e a sos
sort axí a Ysaÿes e a sos fills e a sos
sort, a Maramas e a sos fills e a sos
sort, a Semeý e a sos fills e a sos
sort axí a Zarael e a sos fills e a sos
sort, a Essabies e a sos fills e a sos
sort, a Sabuel e a sos fills e a sos
sort, a Mataties e a sos fills e a sos
sort, a Geramot e a sos fills e a sos
sort, a Maanias e a sos fills e a sos
sort, a Janaquesa e a sos fills e a sos
sort axí a Anamà e a sos fills e a sos
sort, a Moloti e a sos fills e a sos
sort axí a Elitat e a sos fills e a sos
sort, a Arit e a sos fills e a sos
sort, a Gidalti e a sos fills e a sos
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1Par 25,30
1Par 25,31
1Par 26,14
1Par 24,31
1Par 25,8
1Par 26,13
1Par 2,18
1Par 4,27
1Par 5,2
1Par 5,7
1Par 5,7
1Par 6,49
1Par 6,56
1Par 6,57
1Par 6,60
1Par 6,67
1Par 6,69
1Par 7,22
1Par 7,25
1Par 9,5
1Par 9,6
1Par 9,19
1Par 10,2
1Par 10,7
1Par 10,12
1Par 12,17
1Par 14,1
1Par 15,5
1Par 15,6
1Par 15,7
1Par 15,10
1Par 15,18
1Par 16,7
1Par 16,13
1Par 16,13
1Par 16,37
1Par 16,39
1Par 20,7
1Par 21,16
1Par 21,23
1Par 22,9
1Par 22,9
1Par 23,13
1Par 23,14
1Par 25,9
1Par 25,9
1Par 25,10
1Par 25,10
1Par 25,11
1Par 25,11
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e éran XII; 30 e la XXIII ª
e éran XII; 31 e la XXIIII ª
en cade portal. 14 Caech la primera
peiroals. 31 E naguex ells gitaren
d’Irrael CC LXXXVIII. 8 E gitaren
en la casa de Déu. 13 E gitaren
sa muller, Gericó. Aquests són
Seneý hach XVI fills e VI fillas; e
nat. 2 Mas Judà era soberch a
fou príncep del trip de Rubèn. 7 E
sos germans per lur linatge, segons
de la casa de Déu. 49 E Aron e
56 emperò el camp de la ciutat e
en Hebron, e en Elupnà e
atrecí Gabaà e Alàmenth [*] e
Siquèn, en lo munt de Efraÿm ab
68 [*] 69 e Zalon e Gariamon ab
dol molt de temps, e vengueren
e Usanesarahà. 25 E Rasfa foren
Salochan; Esayay, son primer nat, e
fills. 6 [*] de Zàram, Gesrael e
fill de Abiassab, fill de Corè, e
2 E encalsaren los felisteus Saül e
éran en lo pla que mort era Saül e
’n lo cos de Saül e los cossos de
per trayr-lo e liurar-lo a
1 E tramès Huram, rey de Assur,
Cahat, e Uriel era lur príncep, e
de Merarí era prebost Asayà, e
de Gerzon era lur príncep Joel, e
era lur príncep Eliel [*] 10 [*] e
levitans Emà, fill de Joel [*] 18 e
nostro Senyor per mà de Assap e de
la sua bocha. 13 Sament de Abraam,
sos servents, fills de Jacob,
Senyor, e lexà aquella a Assap e a
porters. [*] 39 E Sadoch sacerdot e
en la mà de David e en la de
de Enau gebuzeu. 16 E alsà David
mon senyor lo rey ço que bo sia a
de repòs e reposar-l’he de tots
Pau e repòs donaré a Yrrael en tots
devant nostro Senyor, ell e
[*]. 14 E Moysès, l’hom de Déu, e
e la segona sort a Gadalàs ab
sort a Gadalàs ab sos germans e ab
XII; 10 e la terça sort a Jatur e a
sort a Jatur e a sos fills e a
11 e la quarta sort a Jasser e a
sort a Jasser e a sos germans e a
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sort, a Nasiot e a sos fills e a sos
sort axí a Romanti e a sos fills e a sos
sort a sol ixent a Ysaÿes [*] fou fill de
sorts contre lurs germans, fills de Aron,
sorts per demanar axí als grans com als
sorts axí en lo poch com en lo gran per
sos fills: Sézer e Sobal e Ardon. 19 E
sos germans no hagueren molts infants e
sos germans e senyor de tots, mas la
sos germans per lur linatge, segons sos
sos perentats e lurs generacions, fou lur
sos fills perfumaven sobre l’altar de l’
sos cortills donaren a Calef, fill de
sos cortils, e Jathir e Scomea [*] 58-59
sos deports. Totas lurs ciutats foren XII
sos deports [*], 68 [*] 69 e Zalon e
sos deports. 70 Del mig trip de Manassès
sos germans per aconhortar-lo. 23 E
sos fills, e Rècep e Talaa foren d’
sos fills. 6 [*] de Zàram, Gesrael e sos
sos germans, e foren DC LXXXX. 7 E dels
sos germans de la casa de son pare. E los
sos fills. Adonchs los falisteus feriren
sos fills e tota la host qui era ab ells
sos fills [*] en Jabés, [*] e dejunaren
sos enamichs, sens tort que ell no·ls
sos missatgers [*] e fusta de cedre e
sos germans éran C XXV. 6 E dels fills de
sos germans éran CC XXV. 7 E los fills de
sos germans éran C XXX. 8 E dels fills de
sos germans éran C XII. 11 E David apellà
sos germans [*] e Jachzael e Zanutamot e
sos servents aquests salms dient: 8
sos servents, fills de Jacob, sos alets.
sos alets. 14 Ell és nostro Senyor e
sos germans per servir aquella de die en
sos germans capellans ordonats, devant lo
sos servents. 21,Tit Capítol XXI 1 E fou
sos ulls e viu l’àngel de Déu stant entre
sos ulls, vet que jo·t daré los meus bous
sos enamichs entorn d’ell, e haurà nom
sos dies. 10 Ell bestirà casa al meu nom,
sos infants per tostemps a perfumar devant
sos fills foren aperellats en lo trip de
sos germans e ab sos fills, e foren XII;
sos fills, e foren XII; 10 e la terça sort
sos fills e a sos germans, e éran XII; 11
sos germans, e éran XII; 11 e la quarta
sos germans e a sos fills, e éran XII; 12
sos fills, e éran XII; 12 e la quinta sort
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1Par 25,12
1Par 25,12
1Par 25,13
1Par 25,13
1Par 25,14
1Par 25,14
1Par 25,15
1Par 25,15
1Par 25,16
1Par 25,16
1Par 25,17
1Par 25,17
1Par 25,18
1Par 25,18
1Par 25,19
1Par 25,19
1Par 25,20
1Par 25,20
1Par 25,21
1Par 25,21
1Par 25,22
1Par 25,22
1Par 25,23
1Par 25,23
1Par 25,24
1Par 25,24
1Par 25,25
1Par 25,25
1Par 25,26
1Par 25,26
1Par 25,27
1Par 25,27
1Par 25,28
1Par 25,28
1Par 25,29
1Par 25,29
1Par 25,30
1Par 25,30
1Par 25,31
1Par 25,31
1Par 26,7
1Par 26,26
1Par 26,28
1Par 26,29
1Par 26,30
1Par 28,1
1Par 28,1
1Par 15,12
1Par 16,11
1Par 23,31
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e la quinta sort axí a Mataties e a
axí a Mataties e a sos germans e a
13 e la sizena axí a Baquies e a
axí a Baquies e a sos fills e a
14 e la setena sort, a Jaraela e a
sort, a Jaraela e a sos fills e a
e la vuytena sort axí a Ysaÿes e a
sort axí a Ysaÿes e a sos fills e a
16 e la novena sort, a Maramas e a
sort, a Maramas e a sos fills e a
17 e la deena sort, a Semeý e a
sort, a Semeý e a sos fills e a
e la onzena sort axí a Zarael e a
sort axí a Zarael e a sos fills e a
e la dotzena sort, a Essabies e a
sort, a Essabies e a sos fills e a
20 e la tretzena sort, a Sabuel e a
sort, a Sabuel e a sos fills e a
la quatorzena sort, a Mataties e a
sort, a Mataties e a sos fills e a
e la quinzena sort, a Geramot e a
sort, a Geramot e a sos fills e a
23 e la setzena sort, a Maanias e a
sort, a Maanias e a sos fills e a
la dessetana sort, a Janaquesa e a
sort, a Janaquesa e a sos fills e a
e la divuytena sort axí a Anamà e a
sort axí a Anamà e a sos fills e a
26 e la denovena sort, a Moloti e a
sort, a Moloti e a sos fills e a
e la vintena sort axí a Elitat e a
sort axí a Elitat e a sos fills e a
XII; 28 e la XXI ª sort, a Arit e a
sort, a Arit e a sos fills e a
29 e la XXII ª sort, a Gidalti e a
sort, a Gidalti e a sos fills e a
30 e la XXIII ª sort, a Nasiot e a
sort, a Nasiot e a sos fills e a
la XXIIII ª sort axí a Romanti e a
axí a Romanti e a sos fills e a
Atem e Rafael e Obetel e Zabat; e
d’aquest [*]. 26 E Selomir e
era en la mà de Solomit e de
29 E de Isbar, e de Nanies e de
e los jutges. 30 [*] Sabies e
del moble e del bestiar del rey e
del bestiar del rey e sos fills ab
12 E dix-los: –Vosaltres
e sa virtut, e requeriu la sua fas
per nombre axí com era costuma
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sos germans e a sos fills, e éran XII; 13
sos fills, e éran XII; 13 e la sizena axí
sos fills e a sos germans, e foren XII; 14
sos germans, e foren XII; 14 e la setena
sos fills e a sos germans, e éran XII; 15
sos germans, e éran XII; 15 e la vuytena
sos fills e a sos germans, e foren XII; 16
sos germans, e foren XII; 16 e la novena
sos fills e a sos germans, e foren XII; 17
sos germans, e foren XII; 17 e la deena
sos fills e a sos germans, e foren XII; 18
sos germans, e foren XII; 18 e la onzena
sos fills e a sos germans, e foren XII; 19
sos germans, e foren XII; 19 e la dotzena
sos fills e a sos germans, e éran XII; 20
sos germans, e éran XII; 20 e la tretzena
sos fills e a sos germans, e foren XII; 21
sos germans, e foren XII; 21 e la
sos fills e a sos germans, e éran XII; 22
sos germans, e éran XII; 22 e la quinzena
sos fills e a sos germans, e éran XII; 23
sos germans, e éran XII; 23 e la setzena
sos fills e a sos germans, e éran XII; 24
sos germans, e éran XII; 24 e la dessetana
sos fills e a sos germans, e éran XII; 25
sos germans, e éran XII; 25 e la divuytena
sos fills e a sos germans, e éran XII; 26
sos germans, e éran XII; 26 e la denovena
sos fills e a sos germans, e éran XII; 27
sos germans, e éran XII; 27 e la vintena
sos fills e a sos germans, e foren XII; 28
sos germans, e foren 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 éran XII; 30
sos germans, e éran XII; 30 e la XXIII ª
sos fills e a sos germans, e éran XII; 31
sos germans, e éran XII; 31 e la XXIIII ª
sos fills e a sos germans, e foren XII.
sos germans, e foren XII. 26,Tit Capítol
sos germans éran hòmens d’host, e foren
sos germans éran sobre los tresors del
sos germans. 29 E de Isbar, e de Nanies e
sos fills, a la obre defora sobre Yrrael,
sos germans, hòmens de host, e éran M DCC
sos fills ab sos scuders e tots los
sos scuders e tots los vessalls de la host
sou los caps petrons dels levitans,
sovint, 12 remembrau las suas maravellas e
sovint devant nostro Senyor. 32 E
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1Par 10,4
4 E dix Saül a son scuder: –Trau ta
1Par 10,4
no hu volch fer. E pres Saül la sua
1Par 15,15 segons lo manament de Déu, en lurs
1Par 17,17
ton servent de luny e has-ma fet
1Par 29,15
nostros dies sobre la terra sens
1Par 28,12
12 E la forma de tot ço qui era en
1Par 5,18
scuts e lances e traent darts,
1Par 19,3
no hy són venguts per axò, sinó per
1Par 9,29
e lo vi e l’oli e l’encens e las
1Par 24,15
setzena a Asir, 15 e la dessetena a
1Par 16,2
devant Déu. 2 E, com David hach
Par Prol,Inc
sobre lo Paralipàmenon, qui és
1Par Prol,1
Prol,Inc Terç pròlech Prol Si la
1Par Prol,80 mi que doní e liuré a vosaltres la
1Par Prol,23
qui són felisteus, los quals libres
1Par 27,24 Seruià, lo comensà a comptar e no
1Par 14,11
e anà-hy David [*]. E dix-los:
1Par 12,17
lo Déu de vostre pare ho veja e us
1Par Prol,83 tengut per lur enamich com jo ho
1Par 12,2
ab arch en la mà dreta, e ab la mà
1Par 4,1
1 E los fills de Judà foren Fares e
1Par 2,5
cinc. 5 E los fills de Fares foren
1Par 2,9
Etan fou Azarià. 9 E los fills de
1Par 2,18
Guèter ysmaelita. 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 la muller de
1Par 20,3
despullas de la ciutat. 3 E menà1Par 17,13
fills, e la mia mà no·s levarà de
1Par 4,11
demanà tot. 11 E Calup, germà de
1Par 17,1
cuberta de cedres e l’archa de Déu
1Par 9,22
e David e Samuel lo profeta los
1Par 9,29
compte ho rabien [*], 29 car éran
1Par 16,42
a Déu. E los fills de Gedif éran
1Par Prol,35
aquellas coses qui menys éran
1Par 23,28
home de XX anys ensús. 28 Lur
1Par 21,22
argent lo’m dóne, per ço que sia
1Par 28,18
de or e de lurs ales com se
1Par 21,16
sos ulls e viu l’àngel de Déu
1Par 6,31
són tots aquells que David féu
1Par 9,25
VII dies de un temps en altre per
1Par 15,16
prínceps dels levitans que féssan
1Par 15,17
veu per donar alegria. 17 E feren
1Par 16,1
l’archa de Déu e féran-la
1Par 16,17
e son segrament [*]. 17 E féu-lo
1Par 17,14
stat abans que tu. 14 E fer-l’he
1Par 23,30 masura e de tot canagement, 30 de
1Par 11,44 e Josafat lo mutaneu 44 e Uizies lo
1Par 17,5
de Egipte entrò al die de vuy; çó
1Par 17,13
com la he levada en aquell qui és
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spasa e trespassa-la per lo meu cos, que
spasa e posà lo pom en terra e la punta
spatles ab perxes. 16 E dix David als
sperador sobre tots los hòmens, Senyor
speransa. 16 Senyor, nostro Déu, tota
sperit ab ell del palau de la casa de Déu
sperts a batalla, e trobaren-se que éran
spiar [*] e regirar la tua terra. 4 E pres
spícies e piments. 30 E sobre los [*]
Spissés, e la diuytena a Paraÿas, 16 e la
splagat de secrificar los holocausts e los
splanació del Vell Testament. Prol E és
splanació dels LXX enterpetredors stava
splanació dels LXX enterpetredors,
splanaren Pamfili e Euzebe, e foren los
splegà, car entretant fou la ira de Déu en
–Sportellat ha nostro Senyor los meus
sprou. 18 L’espirit [*] Massà, cap dels
sprove en covent dels frares. E açò que jo
squerra las pedres e las sagetes ab arch.
Sram e Carmí e Hur e Sobal. 2 E [*] Sobal
Srom e Mul. 6 E los fills de Zàram foren
Srom que li infantà Nezaracamel foren Rama
Srom, engendrà d’Asubà, sa muller,
Srom a la filla de Machir, pare de Galaad,
Srom en Calev-Efrata. E la muller de Srom,
Srom, qui havia nom Abià, infantà-li
sse’n lo poble que era en ella, e posà a
ssobre ells, axí com la he levada en
Ssuà, qui li engendrà Mahir, qui fou pare
stà dessots cortines. 2 E dix Natan a
stablían en lur leyaltat, 23 e [*] lurs
stablits sobre las aÿnes del santuari e
stablits al portal. 43 E aprés que açò fou
stades ditas dabans ab vergas qui éran
stament era per mà dels fills de Aron, e
stancada la morteldat sobre lo poble. 23 E
stanían sobre l’archa del testament de
stant entre la terra e lo cel, son cultell
star sobre [*] la casa de nostro Senyor,
star ab aquests, 26 car ab leyaltat éran
star [*] ab hipnes e ab cants e ab tabals
star los levitans Emà, fill de Joel [*] 18
star dins lo tabernacle que David li havia
star en Jacob en costuma, en Yrrael en
star en mon alberch e mon regne per
star cade matí e cade vespre a loar e
stareu, e Samazioel, fill de Otan lo
stat de tenda en tenda e en tabernacle. 6
stat abans que tu. 14 E fer-l’he star
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1Par 17,17 hages fet venir? 17 E encara açò és
1Par 17,24 “Nostro Senyor Déu Sabahot, Déu és
1Par 28,19
Déu. E dix David: «Tot açò m’és
1Par 19,5
envergonyits los hòmens, e dix:
1Par Prol,2 splanació dels LXX enterpetredors
1Par 9,16
fill de Assaà, fill de Alcanà, qui
1Par 6,39 fill de Yrrael. 39 E son germà Ysay
1Par 9,18
E Solomero, lo cap. 18 Entrò are
1Par 17,1 Capítol XVII 1 Dementre que David
1Par 20,1
d’Amon. E asetjà Rabà, e David
1Par 6,33
ofici. 33 E aquests e aquells qui
1Par 12,11
lo quart e Geremies lo quint 11 e
1Par 17,16 Natan a David. 16 E vench David e
1Par 21,1 Capítol XXI 1 E fou fet que Satenàs
1Par 21,15
[*] E l’àngel de nostro Senyor
1Par 27,23 dix: «Jo crexaré Yrrael axí com las
1Par 4,19
Ènam, pare de Cellà gerenita, fou
1Par 29,5
qui no umpla [*] sa mà e que la
1Par 6,35
de Toa, 35 fill de Sub, fill de
1Par 6,71
de Manassès, Gelon, en Abaasan, e
1Par 6,32
Senyor en Jerusalem, e adonchs
1Par 6,44
los fills de Merarí, lurs germans,
1Par 12,39
en cor de fer regnar David. 39 E
1Par 19,7
Amon se ajustaren de lurs ciutats e
1Par 16,35
la nostra salvació e ajusta-nos e
1Par 16,5
lo quart, e Joel lo quint [*] ab
1Par 16,42
per fer-se oyir e als altres
1Par 1,46
al camp de Moab; e lo nom de la
1Par 1,50
en son loch Edar; e lo nom de la
1Par 7,14
foren Azariel, qui li infantà la
1Par 10,4
no hu volch fer. E pres Saül la
1Par 11,20
dels altres XXX, car ell gità la
1Par 11,23
ell ab una verga e tolch-li la
1Par 13,13
E per ço no la recullí ab si en la
1Par 14,17
la terra, e nostro Senyor donà la
1Par 15,1
féu casa a nostro Senyor Déu en la
1Par 16,10 maravellas. 10 E loau lo nom de la
1Par 16,11
Senyor e sa virtut, e requeriu la
1Par 16,12
suas maravellas e los juýs de la
1Par 16,23
terra, recomptau de die en die la
1Par 16,24
24 Anunciau a las gents la
1Par 16,29
adorau Déu en lo palau de la
1Par 16,30 santedat. 30 Sia comoguda devant la
1Par 16,32 ha regnat. 32 Brugescha la mar e la
1Par 16,34 Déu, car és bo e per tostemps és la
1Par 16,41
Senyor, car per tostemps és la
1Par 17,14
e mon regne per tostemps. E la
1Par 19,8
sabé, tremès-hi Joab ab tota la
1Par 20,5
de Goliès lo geteu, del qual la
1Par 21,21
[*] E Evau guardà, e viu David la

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

stat poch en lo teu sguardament: has
stat d’Irrael”, e la casa de David, ton
stat fet a saber ab la forma de las obras
–Stau en Gerichó fins que la barba vos sia
stava ferma e pura segons açò que ells
stava al corral de Notafetens. 17 E los
stave sobre la part dreta. E aquell Asap
stave en lo portal del rey devés orient. E
stave en son alberch, dix a Natan profeta:
stave en Jerusalem, e Joab ferí Rabà e
staven ab lurs fills éran aquests: [*]
Stay lo VI è, Eliel lo VII è 12 e Joanan
stech devant nostro Senyor, e dix: –Qui
stech sobre Yrrael e temptà David que
stech en la era de Enau gebuzeu. 16 E alsà
stelas del cel.» 24 E Joab, fill de
Stemeó, lo mearcharica. 20 E los de
stena a nostro Senyor? 6 Donchs, vodaren
Stenà, fill de Mèat, fill de Nasay, 36
Sterot e lurs axides. 72 E del trip de
stiguéran axí com éran acostumats en lur
stiguéran a la part sinestra. E Atan, fill
stiguéran aquí per tres dies menjant e
stiguéran aperellats a batalla. 8 E com
stors-nos de las gents, per loar lo nom
sturments de tabals e d’òrguens, e Assap
sturments a cantar a Déu. E los fills de
sua ciutat era Avir. 47 E morí Edat, e
sua ciutat era Pahí, e lo nom de sa muller
sua concupina, la grega; encara li infantà
sua spasa e posà lo pom en terra e la
sua lansa sobre CCC que·n matà, e ell era
sua lansa matexa [*], e aucís-lo [*]. 24
sua ciutat, e féu-la posar en la casa de
sua por per totas las gents. 15,Tit
sua ciutat, e bestí loch a l’archa de
sua santedat, e alegrau-vos e alegrensua fas sovint, 12 remembrau las suas
sua bocha. 13 Sament de Abraam, sos
sua salvació. 24 Anunciau a las gents la
sua glòria e a tots los pobles las suas
sua santedat. 30 Sia comoguda devant la
sua fas tota la terra, e †conega† lo món
sua planesa, alegren-se los camps e tot
sua misericòrdia. 35 E digau: “Salva-nos
sua misericòrdia. 42 E Haman e Gedif
sua cadira serà endressada
sua host. 9 E axiren los fills d’Amon e
sua lansa era axí com un plegador de
sua faç envés terra. 22 E dix David a
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1Par 27,2
era de Beà, fill de Sabdiel; en la
1Par 1,32
e Jaes e Medan [*] e Bilbach e
1Par 7,36
36 E los fills de Safaà foren
1Par 7,32
engendrà Lafalet e Zómer e Atan e
1Par 7,33
Lafalet foren Fessat e Beniamel e
1Par 4,7
7 E los fills de Elà foren Sàlet e
1Par 16,8
ceu nom e féu saber a las gents las
1Par 16,12 la sua fas sovint, 12 remembrau las
1Par 16,24
sua glòria e a tots los pobles las
1Par 18,1
e humilià’ls e pres Gatza e las
1Par 21,13 las mans de Déu, car moltas són las
1Par 6,35
de Diel, fill de Toa, 35 fill de
1Par 2,19
e Ardon. 19 E murí Esubà, e pres
1Par 2,50 primer nat fou de Efrata e hach nom
1Par 18,6
aucís-li XXII M hòmens. 6 E fou
1Par 18,13 hòmens.13 [*] en Edom e fou Edom
1Par 4,36 Joachabà e Soaÿas e Saÿas e Adiel e
Par Prol,14
en aquest libre se contenen en
1Par 6,20
e Gèyal fou fill d’aquell, e
1Par 2,55
de Jabés e de Tiraniu [*] e de
1Par 2,53
fou lo Jattael e la Putaria e lo
1Par Prol,37
e dóna a conèxer algunes coses
1Par 7,12
M CC axint a host e a batalla. 12 E
1Par 6,39
Asap fon fill de Baraquies, fill de
1Par 7,20
20 E los fills de Efraÿm foren
1Par 7,21
21 e Sabet, fill d’aquell, e
1Par 11,42
de Aquilat; 42 e Adunmà, fill de
1Par 17,10
los teus anamichs, e encara que
1Par 21,12
o III anys de fam o III mesos que
1Par 21,23
que bo sia a sos ulls, vet que jo
1Par 22,13
Sforse’t e conforte’t, e no
1Par 28,20
’t e sias fort e fes açò, no
1Par 28,20 car nostro Senyor Déu és ab tu. No
1Par 28,20
és ab tu. No·t derrelinquirà ni
1Par 19,13
que tu, jo t’ajudaré. 13 Sforce
1Par 22,13 Déu a Moysès sobre Yrrael. Sforse
1Par 22,13
sobre Yrrael. Sforse’t e conforte
1Par 28,10
casa en son santuari, sfortsa
1Par 28,20
David a Salamó, son fill: –Sfortce
1Par 28,20
son fill: –Sfortce’t e conforte
1Par 17,7
“Diu nostro Senyor Déu [*]: ‘Jo
1Par 19,12
són los fills d’Amon que tu, jo
1Par 21,23
per lenya [*] al secrifici; tot
1Par 22,14
pes e sens nombre, e fusta e pedre
1Par 28,9
-l’has; e si·l lexas, lexar1Par 28,10
10 Vet are que nostro Senyor
1Par 10,4
4 E dix Saül a son scuder: –Trau
1Par 11,1 David: –Vet que nós som tos ossos e
1Par 28,9
-lo de tot ton cor e de tota
1Par 29,12
regnes e regnaràs pertot, e·n

EGERTON: PAR PROL, 1PAR

sua part havia XXIIII M hòmens. 3 E era
Sua. E Jachzan, e Sàbaa e Dedan. 33 [*]
Sua [*] e Berí e Jambre 37 e Bèsser [*] e
Suà, lur germana. 33 E los fills de
Suar; aquests foren de Lafalet. 34 E los
Súar e Tenan. 8 E Cos engendrà Anup e
suas obres. 9 Cantau al Senyor e salmajau
suas maravellas e los juýs de la sua
suas maravellas, 25 car gran és nostro
suas viletas de la mà dels felisteus. 2 E
suas misericòrdies, que caure en las mans
Sub, fill de Stenà, fill de Mèat, fill de
Subà Efetar per muller e infantà-li Hur.
Subal, pare de Cariacianim, 51 [*]. 52 [*]
subjugat Aram a David e donà-li trehut.
subjugat a David. E salvà nostro Senyor
Suel e Benÿas, 37 e Sizà, fill de
suma. Prol,Inc Terç pròlech Prol Si la
Sumà fou fill d’aquell. 21 [*] e Samare
Sumatiu. Aquests són los cavitans que
Sunutà e lo Nestranyà, e aquells qui
supèrflues dels LXX enterpetredors [*].
Supim e Boÿm éran hòmens ciutadans, e éran
Supnà, 40 fill de Michael, fill de
Sutalla e Bàret, son fill d’aquell, e
Sutalla, fill d’aquell, e Àsser e Alet. E
Suzà, lo robonita, cap del trip de Rubèn,
·t denunciu que casa bastirà [*] nostro
·t perseguéscan tos enamichs a glay o III
·t daré los meus bous a fer holocaust e
·t temes ni hages pahor. 14 Vet que en ma
·t temes ni hages por, car nostro Senyor
·t derrelinquirà ni·t lexarà tro que
·t lexarà tro que hages complida la obra
’t e sfortcem-nos per nostro poble e per
’t e conforte’t, e no·t temes ni hages
’t, e no·t temes ni hages pahor. 14 Vet
’t e fes-ho. 11 E donà David a Salamó,
’t e conforte’t e sias fort e fes açò, no
’t e sias fort e fes açò, no·t temes ni
t’he pres del folch derrera las ovellas
t’ajudaré. 13 Sforce’t e sfortcem-nos
t’ho donaré. 24 E dix lo rey [*] a Evau:
t’he aparallade, e·ncara tu hi anediràs,
t’ha per totstemps. 10 Vet are que nostro
t’ha alegit que tu li bastescas casa en
ta spasa e trespassa-la per lo meu cos,
ta carn matexa, 2 [*] e encara mentre Saül
ta ànima volenterosament, car tots los
ta mà és tota fortsa e vasallatge, e·n ta
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1Par 29,12
és tota fortsa e vasallatge, e·n ta mà és de sfortsar e de axalsar a tots.
1Par 29,16
en lo nom de la tua santadat, de ta mà, e teu és tot. 17 E jo sé, mon Déu,
1Par 7,20
aquell, e Talade, fill d’aquell, e Taam, fill d’aquell, 21 e Sabet, fill d’
1Par 13,8
poder e ab cants e ab fitoles e ab tabals e ab tamborets [*] e ab trompes. 9
1Par 15,16
star [*] ab hipnes e ab cants e ab tabals e ab trompes e ab sembes per alsar
1Par 15,20
e Benaÿas. Tots aquests sonaven tabals [*]. 21 E Mateties e Elifeu e
1Par 15,28
jubilació, faent-ho oyir ab [*] tabals e ab òrguens [*]. 29 E com l’archa
1Par 16,5
e Joel lo quint [*] ab sturments de tabals e d’òrguens, e Assap ab sembes. 6
1Par 25,1
qui profetitzaven ab òrguens e ab tabals i ab sembes e ab veus. Lur nombre,
1Par 25,6
en la casa de Déu ab sembes e ab tabals e ab òrguens en lo servey de la
1Par 6,32
Déu; 32 e serviren en la tenda del tabernacle del testament [*] entrò que
1Par 6,48
éran tots ordonats al servey del tabernacle de la casa de Déu. 49 E Aron e
1Par 9,21
fou porter de la porta del tabernacle [*]. 22 Tots éran triats a
1Par 16,1
de Déu e féran-la star dins lo tabernacle que David li havia atendat, e
1Par 16,39
capellans ordonats, devant lo tabernacle de Déu en l’altar que era de
1Par 17,5
vuy; çó stat de tenda en tenda e en tabernacle. 6 Aytant com he anat ab Yrrael
1Par 21,29
gebuzeu, secrificà aquí, 29 car lo tabernacle de nostro Senyor, que Moysès
1Par 23,26
26 E no tolrà als levites lo tabernacle ne negunes coses per son
1Par 23,32 Senyor. 32 E guardaven l’ofici del tabernacle del testament [*] e l’ofici
1Par 4,41
rey de Judà, e feriren lurs tabernacles, e los porxos qui foren
1Par 5,10
agaritans e ells habitaven en lurs tabernacles sobre la partida de sol ixent
1Par 5,26
e manaren-los en Elà e en Tabor e en Arà e en Arat Gosam, e foren
1Par 6,77
del trip de Zabulon Timono e Tabor e lurs axides. 78 E ultre lo flum
1Par 7,25
e Rècep e Talaa foren d’aquell, e Taha d’aquell, 26 e Leadan d’aquell [*]
1Par 7,20
e Bàret, son fill d’aquell, e Tàhat, fill de aquell, e Talade, fill d’
1Par 9,41
41 e [*] foren Piton e Màech e Taheran [*]. 42 [*] engendrà Jorà, e Jorà
Par Prol,1
del Vell Testament. Prol E és tal e ten gran que sens aquest, si negú
1Par 7,25
E Rasfa foren sos fills, e Rècep e Talaa foren d’aquell, e Taha d’aquell,
1Par 7,20
aquell, e Tàhat, fill de aquell, e Talade, fill d’aquell, e Taam, fill d’
1Par 11,23
la lansa en forma de plagador de taler de taxidor. E devallà ell ab una
1Par 20,5
lansa era axí com un plegador de taler. 6 E aprés hach més batalla en Get,
1Par 22,2
que picassen la pedre del tall a bestir la casa de Déu. 3 E ferros
1Par 9,17 17 E los porters éran Salum e Top e Talmon e Achtiman e llurs germans. E
1Par 2,4
de Déu, e Déu ocís-lo. 4 E Tamar li infantà Fares e Zàram. E foren
1Par 3,9
que hach de las concopines, e Tamar era lur germana. 10 E lo fill de
1Par 6,41
fill de Maletchies, 41 fill de Tamay, fill de Fare, fill de Edies, 42
1Par 13,8
cants e ab fitoles e ab tabals e ab tamborets [*] e ab trompes. 9 E vingueren
1Par 1,51
Adar, e foren majorals de Edom: Tamnà e Aylà e Geret 52 e Mahulibamà e Elà
1Par 17,21 e metre lo teu nom en noblesas e en tamor, e gitar gent devant lo teu poble
1Par 4,13
de Tanchà. 13 E los fills de Tanaach foren Ataniel, Arab, e Sinos, e
1Par 9,27
del vespre fins al matí e obrien e tancaven. 28 E tenían totas las aÿnes [*],
1Par 4,12
Maàs. Aquests són los linatges de Tanchà. 13 E los fills de Tanaach foren
1Par 4,27
e tots los linatges no cresqueren tant com los fills de Judà. 28 E habitaren
1Par 21,3
Senyor anedirà a son poble C tants. O, senyor rey, tots som servents de
1Par 1,26 Fàleig e Rahú 26 e Salech e Nacor e Tare, 27 e Tare engendrà [*] Abraam. 28 E
1Par 1,27
26 e Salech e Nacor e Tare, 27 e Tare engendrà [*] Abraam. 28 E los fills
1Par 28,16
16 E donà-li or a pes a ops de la taula de l’aperellament e de cade taula
1Par 28,16
taula de l’aperellament e de cade taula d’argent, 17 e las candelas e dels
1Par 11,23
en forma de plagador de taler de taxidor. E devallà ell ab una verga e
1Par 11,2
e axir Yrrael devant ell. E [*] Déu te dix: “Tu seràs pastor del meu poble [*]
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1Par 12,18
ab tos valedors, car nostro Senyor
1Par 19,3
Amon a lur senyor [*]: –E cuydes1Par 19,3
hage enviat [*] per aconortar1Par 22,12
per tu nostro Senyor. 12 E don1Par 29,14
Car de tu és tot e de la tua mà
1Par Prol,68
no han e [*] la sgleya ho
1Par 4,5
de Baslem. 5 E Assur, senyor de
1Par 2,24
Abià, infantà-li Assú, pare de
1Par 18,9
on havia molt aram [*]. 9 E oyí
1Par 3,20 Salumir, lur germana, 20 e Assubà e
1Par 1,30 e Mismà e Dumà e Mossaà e Adat e
1Par 13,12
en aquest die present. 12 E David
1Par 22,13
Sforse’t e conforte’t, e no·t
1Par 28,20
’t e sias fort e fes açò, no·t
1Par 10,4
m’han. E l’escuder, per ço com lo
1Par 1,53
e Elà e Pinon 53 e Canòs e
1Par 1,36
e Fazí e Gehecham e Quenean e
1Par 14,15
15 E, com oyràs la veu de la
1Par 6,10
aquell que sacrifichà en lo
1Par 1,19
de la un fou Fàlech, e·n aquest
1Par 4,41
qui són scrits per nom, en lo
1Par 5,10
en la terra de Galaad. 10 En lo
1Par 5,17
axides. 17 Tots s’epartaren en
1Par 5,17
temps de Joadan, rey de Judà, e en
1Par 7,2
Tolà, e éran vessalls de host en lo
1Par 7,22
lur pare, ne tench dol molt de
1Par 9,25
per venir a cap de VII dies de un
1Par 13,3
nós, car no la havem raquesta en lo
1Par 19,2
fill de Naàs, car son pare en son
1Par 20,1
assò, com l’any fou passat, en lo
1Par 21,29
e [*] lo holocaust era en aquell
1Par 21,1
que Satenàs stech sobre Yrrael e
Par Prol,1
del Vell Testament. Prol E és tal e
1Par Prol,27
veriatats. E certes Oríginers no
1Par 12,22
per ajudar-li entrò que fou ab
1Par 16,19 19 Que abans érau de poch nombre e
1Par 4,7
fills de Elà foren Sàlet e Súar e
1Par 2,23
Gessur e Aram, las viles de Jahir e
1Par 7,22
bestiar. 22 E Efraÿm, lur pare, ne
1Par 6,32
archa de Déu; 32 e serviren en la
1Par 15,1
a l’archa de Déu, e atendà aquí
1Par 17,5
entrò al die de vuy; çó stat de
1Par 17,5
al die de vuy; çó stat de tenda en
1Par Prol,19
entrò en Entiotxa loen e
1Par 29,14 què som jo e mon poble que hajam
1Par Prol,82 lenguatge grech, e no deuria ésser
1Par 12,17
enamichs, sens tort que ell no·ls
1Par 9,27
car sola a ells era la guarda, e
1Par 9,28
al matí e obrien e tancaven. 28 E
1Par 1,36
36 E los fills de Elifans foren
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te ajuda, ton Déu. E rabé-los David e
te tu que David hich hage enviat [*] per
te de ton pare? Sàpies que no hy són
te Déu seny e discreció en regir sobre
te havem donat. 15 Car palegrins som
té en dupte? Donchs tornem als jueus, on
Techà, e hach II mullers, Elà [*]. 6 E
Tecoha. 25 E foren los fills de Gerexinel
Tecuni, rey de Amat, que David havia
Tel e Baraxies e Azaries e Riassà e Bàuxer
Temà 31 e Geçur e Nafís e Quèdema. Aquests
temé Déu de aquell die avant, dient: «Com
temes ni hages pahor. 14 Vet que en ma
temes ni hages por, car nostro Senyor Déu
temia molt, no hu volch fer. E pres Saül
Temman e Mibzar 54 e Mardiel e Enan.
Temnià e Amalech. 37 E los fills de Reuel
tempesta que jo los trematré al camp [*],
temple de Salamó en Jerusalem. 11 E
temps fou pertida la terra; e lo nom de
temps de Ezetxies, rey de Judà, e feriren
temps de Saül feren batallas ab los
temps de Joadan, rey de Judà, e en temps
temps de Geroboam, rey d’Irrael, 18 ço és
temps de David, e éran XXII M DC. 3 E los
temps, e vengueren sos germans per
temps en altre per star ab aquests, 26 car
temps de Saül. 4 E dix tota la
temps me féu gran gràcia. E tremès David
temps que los reys ixen a host, Joab
temps en Banià. 30 No pogué David anar
temptà David que comptàs lo poble. 2 E dix
ten gran que sens aquest, si negú vol
ten solament [*] los axemplas de IIII
ten gran host com host de Déu. 23 E
ten pochs que paríeu palegrins, 20 anant
Tenan. 8 E Cos engendrà Anup e Assobebà e
Tenat e ses viletas, e foren LX ciutats;
tench dol molt de temps, e vengueren sos
tenda del tabernacle del testament [*]
tenda. 2 E adonchs dix David que nengú no
tenda en tenda e en tabernacle. 6 Aytant
tenda e en tabernacle. 6 Aytant com he
tenen per bons los treslats de Lucià
tenguda fortsa de vodar enaxí? Car de tu
tengut per lur enamich com jo ho sprove en
tenia: –E per qualque rahó vosaltres siau
tenían las claus del vespre fins al matí e
tenían totas las aÿnes [*], per compte ho
Teniman e Homar e Fazí e Gehecham e
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1Par Prol,38 Donchs si als altres no covenia de
1Par 1,45
regnà aprés ell Cusun, de terra de
1Par Prol,33
mescla la expozició de
1Par 2,13
nat Eliab, lo segon Amadab, lo
1Par 3,Tit
pare de Bechrezep. 3,Tit Capítol
1Par 3,2
hach de Abigal de Carmel, 2 e lo
1Par 3,15
nom Joatan, lo segon Joatxí, lo
1Par 8,1
nat, e Sbael lo segon, e Acayà lo
1Par 8,39
e Gebús fou lo segon e Elifàlet lo
1Par 11,21
dels quals fou senyor, e entre lo
1Par 11,25 dels XXX pus honrats, mas entrò al
1Par 12,9 primer e Obedià lo segon e Eliab lo
1Par 16,5
cap, e Zacaries lo segon, e Joel lo
1Par 23,19
e Maries, lo segon, e Jaazies, lo
1Par 24,23
e Amarias, lo segon, e Jasaziel, lo
1Par 26,2
e Jaziel lo segon, e Sabadies lo
1Par 26,4
nat, e Johozap lo segon, e Joel lo
1Par 26,11
e Erlabies lo segon, e Nalabies lo
1Par 27,5
5 E lo príncep de la host del
1Par Prol,Inc libre se contenen en suma. Prol,Inc
1Par 24,8
e la segona a Jadaÿas, 8 e la
1Par 25,10
ab sos fills, e foren XII; 10 e la
1Par 21,12
l’àngel percucient de Déu en lo
1Par 4,10
Senyor, me beneeys e crexs lo meu
1Par 6,54
los fills de Aron en los lurs
1Par 1,10 aquest comensà de ésser hom fort en
1Par 1,19
e·n aquest temps fou pertida la
1Par 1,43
són los reys que regnaren en la
1Par 1,45
45 [*] e regnà aprés ell Cusun, de
1Par 2,22
e aquest hach XXIII ciutats en la
1Par 4,40
trobaren pastura grassa e bona e la
1Par 5,9
lo lur bestiar los cresqué en la
1Par 5,11
los fills de Gad contre ells en la
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 Gat, nats de la
1Par 10,4
Saül la sua spasa e posà lo pom en
1Par 10,9
tramatéran-lo ab ses armas en lur
1Par 10,9
terra e sercharen-na tota la lur
1Par 13,2 germans qui són romasos per tota la
1Par 14,17
E axí la fama de David per tota la
1Par 16,14
Senyor e nostro Déu, per tota la
1Par 16,18 tostemps, 18 dient: “A tu donaré la
1Par 16,23 23 «Cantau a nostro Senyor tota la
1Par 16,30 comoguda devant la sua fas tota la
1Par 16,31
-se los cels e sbalaesca’s la
1Par 16,33
Senyor, car és vengut per jutjar la
1Par 17,5
die ensà que jo fiu pujar Yrrael de
1Par 17,21 de Yrrael? No ha nenguna gent en la
1Par 19,2
los missatgers de David en la
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tenir ço que una vegada havían pres, e
Tennam. 46 E morí Cusun, e regnà aprés ell
Teozi, dóna a conèxer, ço és a saber,
terç [*], 14 Nethan lo quart, e Raday lo
terç 1 Aquests són los fills de David que
terç fou Absalon, fill de Mechaà, que fou
terç Sedetxies, lo quart Celum. 16 [*] 17
terç, 2 e Nohà lo quart, e Rafà lo quint.
terç. 40 E foren los fills de Ulam hòmens
terç no poch venir. 22 E Benayà, fill de
terç no hy vench, e mès-lo David sobre
terç 10 e Mesmanà lo quart e Geremies lo
terç, e Samarimot lo quart, e Joel lo
terç, e Jaaman, lo quart. 20 E los fills
terç, e Jamean, lo quart, e Uziel, lo
terç, e Geviel lo quart, 3 e Elavi lo
terç, e Secar lo quart, e Natanael lo
terç, e Azacharies lo quart; tots los
terç mes era Benaÿas, fill de Joadà, lo
Terç pròlech Prol Si la splanació dels LXX
terça a Carní, e la quarta a Ceorim, 9 e
terça sort a Jatur e a sos fills e a sos
terma de Yrrael. Ara, donchs, digues què
terme, e que sia la tua mà ab mi, e feràs
térmens, fou Acaat e caygué-los en sort
terra de Egipte. 11 E d’ell isqueren los
terra; e lo nom de son germà fou Gechan.
terra de Edom abans que regnàs rey en
terra de Tennam. 46 E morí Cusun, e regnà
terra de Galaad. 23 E prengueren-la
terra era abundade e ampla e posade en
terra de Galaad. 10 En lo temps de Saül
terra de Besan entrò a la Saltà 12 e Ezà.
terra de Besan entrò a Baaltimon e Sanit e
terra, los quals Déu havia destrovits
terra, car devallaren a pendre lur
terra e la punta als pits, e lexà’s caura
terra e sercharen-na tota la lur terra
terra entorn per fer novellas a lurs
terra de Yrrael, e ab ells sían tots los
terra, e nostro Senyor donà la sua por per
terra són los ceus juýs. 15 Remembreu’s
terra de Canahan, part de la vostra
terra, recomptau de die en die la sua
terra, e †conega† lo món qui no·s mou. 31
terra e diguen [*] las gents que nostro
terra.» 34 «Confessau a Déu, car és bo e
terra de Egipte entrò al die de vuy; çó
terra que Déu hi sia anat per rembre, sinó
terra dels fills d’Amon, a Anum per
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1Par 19,3
sinó per spiar [*] e regirar la tua
1Par 20,1
la host e anà a destrovir tota la
1Par 21,12
nostro Senyor per morteldat de la
1Par 21,16
viu l’àngel de Déu stant entre la
1Par 21,21
e viu David la sua faç envés
1Par 22,2
ajustàs tots los palegrins de la
1Par 22,18
en vostra mà los habitadors de la
1Par 28,8
e que fassau haretar la bona
1Par 29,11
Car tot ço qui és en lo cel e en la
1Par 29,15 de ombra són nostros dies sobre la
1Par 29,30
Yrrael e sobre los regnes de la
1Par 11,11
de Achinoní, aquest era cap dels
1Par 22,5
i en l’ordre de Déu en totas les
1Par 16,25
nostro Senyor, e molt loat, e molt
1Par 14,10
–Puge-hy, que jo els daré en
1Par 6,32
en la tenda del tabernacle del
1Par 15,28
E tot Yrrael muntave l’archa del
1Par 16,17 en Jacob en costuma, en Yrrael en
1Par 16,37
lexà d’aquí avant l’archa del
1Par 23,32
l’ofici del tabernacle del
1Par 28,18
com se stanían sobre l’archa del
Par Prol,Inc
qui és splanació del Vell
1Par Prol,61
faedor de l’un e de l’altre
1Par Prol,66 e és scrit [*] que lo Salvador donà
1Par 29,19
de guardar tos manaments e tos
1Par 17,17
17 E encara açò és stat poch en lo
1Par 17,21
orellas. 21 E qui és aytal com lo
1Par 17,21 Déu hi sia anat per rembre, sinó al
1Par 17,21
sinó al teu poble, e metre lo
1Par 17,21
e en tamor, e gitar gent devant lo
1Par 17,23 la paraula que has parlade sobre lo
1Par 17,24
dit. 24 E sia cregut e crescut lo
1Par 17,24
ton servent, sia endressada en lo
1Par 21,24
car jo no vull res prestar ço del
1Par 22,12
guarts la lig de nostro Senyor Déu
1Par 28,21
e tot lo poble per fer tot lo
1Par 29,11
lo cel e en la terra, Senyor Déu,
1Par 29,11
en la terra, Senyor Déu, teu és, e
1Par 29,11
Senyor Déu, teu és, e teu és lo
1Par 29,12
12 E la riquesa e la honor és en lo
1Par 29,16 nom de la tua santadat, de ta mà, e
1Par 17,10
d’Irrael. E humiliaré tots los
1Par 17,11
complits tos dies per anar als
1Par 29,17
lo coratge dels dreturés e dels
1Par 5,6
e Bàal 6 e Beerà, aquell qui cativà
1Par 4,20 Siminer, Amnon, Ermà e Benanan e
1Par 6,77 Merarí haguéran del trip de Zabulon
1Par 4,6
E Nahatà li infantà Acuzam e Éfer e
1Par 21,16
lo cel, son cultell tret en sa mà,
1Par 1,5
Naday e Genam e Tubal e Mose e
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terra. 4 E pres Anum los missatgers de
terra dels fills d’Amon. E asetjà Rabà, e
terra per l’àngel percucient de Déu en lo
terra e lo cel, son cultell tret en sa mà,
terra. 22 E dix David a Evau: –Dóne’m lo
terra de Yrrael, que fossen pichapedrés,
terra devant nostro Senyor e devant lo ceu
terra a vostros infants aprés de vosaltres
terra, Senyor Déu, teu és, e teu és lo teu
terra sens speransa. 16 Senyor, nostro
terra de Yrrael. Expl Ací acaba lo Primer
terratinents; ell gitava son dret sobre
terres, per la qual cose jo lo hy
terrible sobre tots los déus 26 de las
tes mans. 11 E pujaren en Bilfarazim, e
testament [*] entrò que Salamó bestí la
testament de Déu ab jubilació, faent-ho
testament de tostemps, 18 dient: “A tu
testament de nostro Senyor, e lexà aquella
testament [*] e l’ofici dels fills d’
testament de nostro Senyor Déu. 19 Tot açò
Testament. Prol E és tal e ten gran que
Testament, havia dit en lo Avengeli segons
testimoni qui és scrit. [*] En aquell loch
testimonis e tos costums, de fer-ho tot
teu sguardament: has parlat sobre la casa
teu poble de Yrrael? No ha nenguna gent en
teu poble, e metre lo teu nom en noblesas
teu nom en noblesas e en tamor, e gitar
teu poble que has remut de Egipte. 22 E de
teu servent e sobre lo ceu alberch [*]
teu nom empertostemps dient: “Nostro
teu sguardament. 25 Car tu, Déu meu, has
teu a nostro Senyor e que los holocausts
teu. 13 E donchs seràs abundant si guardes
teu comandament. 29,Tit Capítol XXVIIII º
teu és, e teu és lo teu regne, e tu ést
teu és lo teu regne, e tu ést aquell qui
teu regne, e tu ést aquell qui axalces tot
teu sguardement, e tu, Senyor, regnes e
teu és tot. 17 E jo sé, mon Déu, que tu
teus anamichs, e encara que·t denunciu
teus pares, jo faré levar la tua sament
teus alets. Jo amb la humilitat de mon cor
Tilgatpelièset, rey dels asirienchs, e fou
Tilon. E los fills de [*] Iscot e
Timono e Tabor e lurs axides. 78 E ultre
Timuy e Asfí. Aquests foren los fills de
tinent devés Jerusalem. E caygué David e
Tiram. 6 E los fills de Gómer foren Seman,
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1Par 2,55
los habitadors de Jabés e de
1Par 2,48
nom Michalí, infantà a ell Zàbet e
1Par 8,40
de Ulam hòmens forts de batalla
1Par 4,16
fills de Gelae foren Apas, Sipà e
1Par 22,4
nombre, car los sidomenchs e los
1Par 6,34
de Roratam, fill de Diel, fill de
Par Prol,8
axí matex se determena e hy són
1Par 7,1
VII 1 E los fills de Ysachar foren
1Par 7,2
e són IIII. 2 E los fills de
1Par 7,2
de lurs pares e aquests isquéran de
1Par 11,23
E devallà ell ab una verga e
1Par 18,4
Jordà e lo flum de Eufrates. 4 E
1Par 10,9
en lo munt de Gelboe. 9 E [*]
1Par 23,26 en Jerusalem per tostemps. 26 E no
1Par 12,18
car nostro Senyor te ajuda,
1Par 17,2
a David: –Fes tot ço que és en
1Par 17,17
has parlat sobre la casa de
1Par 17,18 dirà David? Què anadiràs a David,
1Par 17,18 honor? Tu, Senyor Déu meu, conexs
1Par 17,22
lo poble de Yrrael per ésser
1Par 17,24
d’Irrael”, e la casa de David,
1Par 17,25 Déu meu, has revelat a la orella de
1Par 17,25
li casa, per açò, Senyor, ha après
1Par 17,26
tu ést Déu, que perlist sobre
1Par 17,27 ést e has volguda beneyr la casa de
1Par 19,3
enviat [*] per aconortar-te de
1Par 21,8
cose. Pas are la fellonia de
1Par 21,27
nostro Senyor a l’àngel: –Torna
1Par 21,27
a l’àngel: –Torna ton cultell en
1Par 22,11
e bestiràs la casa del senyor
1Par 28,6
5 [*] 6 E dix Déu a mi: “Salamó,
1Par 28,9
9 E tu, Salamó, regonex lo Déu de
1Par 28,9
de ton pare e servex-lo de tot
1Par 29,17 vodades totas aquestas coses. E ara
1Par 29,18
són las cogitacions de cor de
1Par 9,17
17 E los porters éran Salum e
1Par 16,22
nogués e corregí los reys: 22 “No
1Par 2,43
pare de Hebron. 43 [*] foren
1Par 6,37
fill de Cir, fill de Cib, fill de
1Par 8,35 de Michà foren Meriabal e Mèliech e
1Par 21,30
ell per requerir Déu, car era
1Par 21,27
27 E dix nostro Senyor a l’àngel:
1Par 7,23
germans per aconhortar-lo. 23 E
1Par 19,15
vengueren a la ciutat, e Joab se’n
1Par 20,3
ciutats dels fills d’Amon. E puxs
1Par 12,19
caps dels felisteus lo’n féran
1Par 12,23
a David en Hebron, per fer
1Par Prol,69 la sgleya ho té en dupte? Donchs
1Par 15,26
Déu [*]. 26 [*] e secrificaren VII
1Par 11,32 de Benjamín, e Benayà. 32 [*] dels
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Tiraniu [*] e de Sumatiu. Aquests són los
Tiranó, 49 lo qual engendrà Sàach, pare de
tirant bé d’arcs e multiplicaren en
Tirià e Azarael. 17 E los fills de Eforà
tirienchs havían aportada a David molta
Toa, 35 fill de Sub, fill de Stenà, fill
tocades. Adonchs lo Paralipàmenon és dit
Tolà e Jonà e Jasip e Simeron, e són IIII.
Tolà foren Buzí e Refey e Geriel e Jaamay
Tolà, e éran vessalls de host en lo temps
tolch-li la sua lansa matexa [*], e
tolch-li David CCC carretas e VII M
tolguéran lo cap a Saül e tramatéran-lo
tolrà als levites lo tabernacle ne negunes
ton Déu. E rabé-los David e mès-los al
ton cor, car nostro Senyor és ab tu. 3 E
ton servent de luny e has-ma fet
ton servent, més de honor? Tu, Senyor Déu
ton servent. 19 [*] com a tu és vengut a
ton poble empertostemps. E tu [*]. 23
ton servent, sia endressada en lo teu
ton servent de bastir-li casa, per açò,
ton servent de pregar devant tu. 26 E are,
ton servent aquest bé, 27 car tu ést e has
ton servent, que sia tostemps devant tu,
ton pare? Sàpies que no hy són venguts per
ton servent, car molt he follejat. 9 E
ton cultell en ton foure. 28 E com viu
ton foure. 28 E com viu David que nostro
ton Déu, axí com ha perlat per tu nostro
ton fill, bestirà a mi casa [*], car jo he
ton pare e servex-lo de tot ton cor e de
ton cor e de tota ta ànima
ton poble, qui ací és, [*] ha vodat ab
ton poble; donchs tu, Senyor, endressa lur
Top e Talmon e Achtiman e llurs germans. E
toqueu los meus untats ne ab los meus
Tora e Capúeha e Ràquim e Sàman. 44 E
Tora, 38 [*] fill de Cahat, fill de Leví,
Torahoas e Achès. 36 E Achès engendrà [*]
torbat per lo cultell de l’àngel de
–Torna ton cultell en ton foure. 28 E com
tornà ab sa muller, e consabé un fill, e
tornà a la ciutat de Jerusalem. 16 E
tornà-ce’n David [*] en Jerusalem. 4 E
tornar dient: –Ab los nostros caps vendrà
tornar lo regna de Saül a ell, segons la
tornem als jueus, on nostro Senyor parlà e
toros e VII merdans. 27 E David era
torrents de Gacís, e Ayel rebita e Smanot
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1Par 12,17
e liurar-lo a sos enamichs, sens
1Par 11,1
dient a David: –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
la tua sament aprés tu, qui serà de
1Par 21,12 fam o III mesos que·t perseguéscan
1Par 29,19
cor [*]. 19 [*] entrega de guardar
1Par 29,19 entrega de guardar tos manaments e
1Par 29,19
tos manaments e tos testimonis e
1Par 15,2
l’archa e que la servíssan per
1Par 16,15 són los ceus juýs. 15 Remembreu’s
1Par 16,17 costuma, en Yrrael en testament de
1Par 16,34
«Confessau a Déu, car és bo e per
1Par 16,41
e per loar nostro Senyor, car per
1Par 17,14 star en mon alberch e mon regne per
1Par 17,27
la casa de ton servent, que sia
1Par 22,10
lo ceu regne sobre Yrrael per
1Par 23,13
Senyor, ell e sos infants per
1Par 23,25
poble e poserà’l en Jerusalem per
1Par 28,8
infants aprés de vosaltres per
1Par 29,18
pares, que guarderan açò per
1Par Prol,25 doctor, lo qual hi treballà molt, e
1Par 4,10
E féu-li venir Déu açò que demanà
1Par 7,5
e molts infants. 5 E los germans de
1Par 7,7
hòmens forts de guerra, e foren ab
1Par 7,40
a batalla, caps dels prínceps, ab
1Par 9,1
pares. 9,Tit Capítol VIIII º 1 E
1Par 10,11 E oyiren los hòmens de Jabés-Galaad
1Par 11,1
11,Tit Capítol XI 1 Ajustaren-se
1Par 11,4 per mà de Samuel. 4 E anà David ab
1Par 11,8
8 E bastí la ciudat de David
1Par 11,10
sfortsaven ab ell en son regne ab
1Par 12,38 Hebron per fer regnar David sobre
1Par 13,5
aquesta cose. 5 E ajustà David
1Par 13,6
de Cariacharim. 6 E pujà David e
1Par 13,8 qui menaven la vadella. 8 E David e
1Par 13,14 Senyor Déu la casa de Obetedom e
1Par 15,28 qui portave delmàtiga blancha. 28 E
1Par 16,3
ell beneý lo poble [*] 3 e pertí a
1Par 16,32
planesa, alegren-se los camps e
1Par 16,36
[*] empertostemps.”» E diguéran
1Par 16,43
aprés que açò fou fet, anà-ce’n
1Par 17,2
2 E dix Natan a David: –Fes
1Par 17,20
a tu, e no és altre Déu sinó tu,
1Par 18,6
E salvà nostro Senyor a David en
1Par 18,13 salvà nostro Senyor Déu a David en
1Par 18,14
tot loch on anà. 14 E regnà sobre
1Par 18,14
tot Yrrael, e féu juý e justícia a
1Par 19,1
19,Tit Capítol XVIIII º 1 Aprés
1Par 19,17 açò fou denunciat a David, e ajustà
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tort que ell no·ls tenia: –E per qualque
tos ossos e ta carn matexa, 2 [*] e encara
tos valedors, car nostro Senyor te ajuda,
tos dies per anar als teus pares, jo faré
tos fills, e endressaré lur regne. 12 [*]
tos enamichs a glay o III dies lo glay de
tos manaments e tos testimonis e tos
tos testimonis e tos costums, de fer-ho
tos costums, de fer-ho tot e de bastir
tostemps. 3 E féu ajustar David tota la
tostemps en lo setgle [*] i ço que ha
tostemps, 18 dient: “A tu donaré la terra
tostemps és la sua misericòrdia. 35 E
tostemps és la sua misericòrdia. 42 E
tostemps. E la sua cadira serà endressada
tostemps devant tu, car tu, Senyor Déu, l’
tostemps.” 11 Donchs ara, mon fill, sia
tostemps a perfumar devant nostro Senyor
tostemps. 26 E no tolrà als levites lo
tostemps. 9 E tu, Salamó, regonex lo Déu
tostemps a la tua volentat, e aytals són
tot lo setgle combat entre si ab aquestas
tot. 11 E Calup, germà de Ssuà, qui li
tot lo linatge de Ysachar éran hòmens
tot lur perentesch per compte XXII M e
tot lur linatge [*]. Éran per nombre tots
tot Yrrael fou entre si aperentat axí com
tot ço que havían fet los felisteus a
tot lo poble d’Irrael en Hebron, dient a
tot Yrrael en Jerusalem, ço és, Gebús, car
tot entorn ço qui era pla, e Joab mantench
tot Yrrael [*]. 11 [*] Jabusam, fill de
tot Yrrael. Encara tots aquells qui éran
tot Yrrael, de Sitoch [*] entrò a la
tot Yrrael de Baleat a Cariacharim, qui és
tot Yrrael tots jugaven devant nostro
tot ço que havia. 14,Tit Capítol XIIII 1 E
tot Yrrael muntave l’archa del testament
tot Yrrael, de l’hom entrò a la fembra,
tot ço qu·hi és. 33 Adonchs cantaran los
tot lo poble «Amén, e laor sia a nostro
tot lo poble, cascú en sa casa, e David
tot ço que és en ton cor, car nostro
tot axí com nosaltres havem oyit ab las
tot loch on anave. 7 E pres las vergas d’
tot loch on anà. 14 E regnà sobre tot
tot Yrrael, e féu juý e justícia a tot son
tot son poble. 15 E Joab, fill de Seruià,
tot açò, morí Naàs, rey dels fills d’
tot Yrrael e passà Jordà, [*] e aperallà
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1Par 20,1
1Par 21,4
1Par 21,23
1Par 22,18
1Par 23,29
1Par 26,28
1Par 26,28
1Par 28,8
1Par 28,9
1Par 28,12
1Par 28,12
1Par 28,21
1Par 28,21
1Par 28,21
1Par 29,2
1Par 29,3
1Par 29,11
1Par 29,11
1Par 29,14
1Par 29,16
1Par 29,19
1Par 29,21
1Par 29,23
1Par 29,25
1Par 29,26
1Par 29,30
1Par 11,6
1Par 11,24
1Par 22,3
1Par 28,19
1Par 28,19
1Par 6,49
1Par 10,6
1Par 10,7
1Par 10,9
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,4
1Par 14,17
1Par 15,3
1Par 16,14
1Par 16,23
1Par 16,30
1Par 17,15
1Par 18,9
1Par 18,15
1Par 19,8
1Par 20,1
1Par 23,28
1Par 23,29
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los reys ixen a host, Joab ajustà
Joab, e axí Joab, anà e comptà
arades per lenya [*] al secrifici;
-vos de tots vostros enamichs
dels crespells, de tota masura e de
per sfortsar la casa de Déu. 28 E
de Ner, e Joab, fill de Seruià,
fa vuy.” 8 »E ara, en presència de
lo Déu de ton pare e servex-lo de
casa del cubertís. 12 E la forma de
e de totas las cubertas e cambres
dels preveras e dels levitans, a
obres, e encara has los prínceps, e
prínceps, e tot lo poble per fer
de nostro Senyor Déu és. 2 E jo ab
donaré a la casa de mon Déu, part
el vacellatge [*] e la honor. Car
regne, e tu ést aquell qui axalces
fortsa de vodar enaxí? Car de tu és
la tua santadat, de ta mà, e teu és
e tos costums, de fer-ho
lur abeuratge, e secrificis molt a
benenansa, e obeyí e beneyí a ell
E Déu levà en alt Salamó a ulls de
E David, fill de Jassè, regnà sobre
de Natan profeta [*]. 30 Ab
«ciutat de David». 6 E dix:
matexa [*], e aucís-lo [*]. 24
del portals e de las frontissas.
testament de nostro Senyor Déu. 19
de nostro Senyor Déu. E dix David:
e en l’altar del perfum en
6 E morí Saül e III fills ceus e
pla que mort era Saül e sos fills e
armas en lur terra e sercharen-na
los grans senyors, 2 e dix David a
nostros germans qui són romasos per
en lo temps de Saül. 4 E dix
17 E axí la fama de David per
per tostemps. 3 E féu ajustar David
és nostro Senyor e nostro Déu, per
23 «Cantau a nostro Senyor
30 Sia comoguda devant la sua fas
15 Totas aquestas paraules e
que David havia ferida e consumada
E Joab, fill de Seruià, era sobre
David ho sabé, tremès-hi Joab ab
poder de la host e anà a destrovir
[*] e sobre lo mundament de
primes alizas, e dels crespells, de
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tot lo poder de la host e anà a destrovir
tot Yrrael, e vench [*], 5 a David, e donà
tot t’ho donaré. 24 E dix lo rey [*] a
tot entorn, e donerà en vostra mà los
tot canagement, 30 de star cade matí e
tot ço que santificava Samuel profeta e
tot ço qui era santificat era en la mà de
tot Yrrael 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 la casa de
tot lo ofici de la casa de Déu. E [*] en
tot lo poble per fer tot lo teu
tot lo teu comandament. 29,Tit Capítol
tot lo meu poder he aperellat a la casa de
tot açò que he aperallat al santuari, 4 ço
tot ço qui és en lo cel e en la terra,
tot príncep. 12 E la riquesa e la honor és
tot e de la tua mà te havem donat. 15 Car
tot. 17 E jo sé, mon Déu, que tu tries lo
tot e de bastir lo palau que he endressat.
tot Yrrael. 22 E menjaren e baguéran
tot Yrrael. 24 E tots los prínceps e
tot Yrrael e donà sobra ell honor del
tot Yrrael 27 [*] XXXX anys: en Hebron ne
tot son regisme e son vessallatge e los
–Tot hom qui ferrà lo gebuzeu primerament
Tot açò féu Benayà, fill de Joyadà; e ell
Tot açò féu aperallar David, e aperallà
Tot açò li donà per scrit de part de
«Tot açò m’és stat fet a saber ab la
tota obre del sant dels sants del santuari
tota la casa ensemps foren morts. 7 E, com
tota la host qui era ab ells era fugida,
tota la lur terra entorn per fer novellas
tota la univercitat de Yrrael: –Si a
tota la terra de Yrrael, e ab ells sían
tota la universitat: –Fam-ho axí com tu
tota la terra, e nostro Senyor donà la sua
tota la univercitat d’Irrael en Jerusalem
tota la terra són los ceus juýs. 15
tota la terra, recomptau de die en die la
tota la terra, e †conega† lo món qui no·s
tota aquesta vizió que Déu dix a Natan,
tota la host de Adoràzer, rey de Sabaà; 10
tota la host. E Josafat, fill de Eliüd,
tota la sua host. 9 E axiren los fills d’
tota la terra dels fills d’Amon. E asetjà
tota la segrestia en la obra de la casa de
tota masura e de tot canagement, 30 de
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1Par 26,30
ultre Jordà, devés ponent, ab
1Par 28,8
en presència de tot Yrrael e de
1Par 28,9
e servex-lo de tot ton cor e de
1Par 28,9
coratges enserca nostro Senyor e
1Par 28,13
los serveys de la casa de Déu e de
1Par 28,21
ofici de la casa de Déu. E [*] en
1Par 29,1
1 Ladonchs dix lo rey David a
1Par 29,5
5 [*] e aquellas de argent per fer
1Par 29,10 E adonchs David beneyí Déu devant
1Par 29,12
e regnaràs pertot, e·n ta mà és
1Par 29,16
speransa. 16 Senyor, nostro Déu,
1Par 29,20 endressat. 20 E adonchs dix David a
1Par 29,20 sia totstemps lo nom de Déu. E [*]
1Par 2,23
e ses viletas, e foren LX ciutats;
1Par 4,33 e Romaquen e Essan, V viletas, 33 e
1Par 9,28
e obrien e tancaven. 28 E tenían
1Par 12,15 Jordà en lo primer mes e era ple de
1Par 14,17 e nostro Senyor donà la sua por per
1Par 16,9
e salmajau e alegrau-vos per
1Par 18,11
ab l’or e l’argent que aportà de
1Par 20,3
e·n Magerot. E axí ho féu de
1Par 22,5
Déu en nom i en l’ordre de Déu en
1Par 26,32
e la mitat del trip de Manassès, en
1Par 28,9
nostro Senyor e tota consciència en
1Par 28,12
del palau de la casa de Déu e de
1Par 28,14
14 de cascun ofici d’or a pes e de
1Par 28,21
obra molt hom cert e savi per fer
1Par 29,17 la humilitat de mon cor he vodades
1Par 6,60 Gabaà e Alàmenth [*] e sos deports.
1Par 17,15
endressada perdurablament.’ ” 15
1Par 1,23
[*] 23 e Efir e Avilà e Jabach. E
1Par 4,27 germans no hagueren molts infants e
1Par 4,33
Bàal, açò és, lur habitació, que a
1Par 5,2
soberch a sos germans e senyor de
1Par 5,16
e en Besan e en ses vilas e·n
1Par 5,20
ab los agaritans [*]. 20 [*] e
1Par 6,31
Ysaÿes de aquell. 31 E aquests són
1Par 6,48
48 E lurs germans levitans éran
1Par 7,5
de guerra, e éran LXXXVII M entre
1Par 7,8 e Genimot e Abrà e Anachó e Alamor:
1Par 7,11 Canaan e Caran e Arcís e Ysera: 11
1Par 7,11
fills de Jadiel, qui éran caps de
1Par 7,40
lur linatge [*]. Éran per nombre
1Par 9,2
e lurs sacerdotse lurs levitans [*]
1Par 9,3
e de Manassès, e cativaren-los
1Par 9,32
ordonats per aperellar los pans
1Par 9,33
tots dissaptes. 33 Aquests éran
1Par 10,7
foren morts. 7 E, com vaeren
1Par 10,12
felisteus a Saül, 12 levaren-se
1Par 11,3
tu·n seràs senyor.” 3 E vinguéran
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tota la obra de nostro [*] e al servey del
tota la congregació de nostro Senyor e·n
tota ta ànima volenterosament, car tots
tota consciència en totas cogitacions
tota la vaxella de la casa de nostro
tota la obra molt hom cert e savi per fer
tota la univercitat qui era devant ell:
tota obre de mà de mestres. Donchs, qual
tota la moltitut e dix: –Beneÿt sias tu,
tota fortsa e vasallatge, e·n ta mà és de
tota aquesta moltitut que han endressat
tota la congregació: –Beneÿt sia totstemps
tota la univercitat nostro Senyor, Déu de
totas aquestas foren del fill de Machir,
totas las vilas qui són entorn aquestas
totas las aÿnes [*], per compte ho rabien
totas parts, e féran fugir los amicharans
totas las gents. 15,Tit Capítol XV 1 David
totas ses maravellas. 10 E loau lo nom de
totas las gents de Edom e Moab [*] e dels
totas las altres ciutats dels fills d’
totas les terres, per la qual cose jo lo
totas coses de nostro Senyor Déu e·n la
totas cogitacions entén. E si·l sercas,
totas las cubertas e cambres tot entorn
totas ayines d’argent a pes de cascun
totas aquestas obres, e encara has los
totas aquestas coses. E ara ton poble, qui
Totas lurs ciutats foren XII de lur
Totas aquestas paraules e tota aquesta
tots aquests foren fills de Gechan. 24 E
tots los linatges no cresqueren tant com
tots se pertanyia. 34 E Massobat [*] e
tots, mas la primogenícia fou anomenada a
tots los deports de Cedron dessobre lurs
tots cells qui éran ab ells, car a Déu
tots aquells que David féu star sobre [*]
tots ordonats al servey del tabernacle de
tots los perentats. 6 E los fills de
tots aquests foren de Bèquer. 9 De lur
tots aquests foren fills de Jadiel, qui
tots hòmens de guerra, e foren XVII M CC
tots XXVI mília hòmens. 8,Tit Capítol VIII
tots los cativaren. 3 En Jerusalem
tots. 4 E Hoý, fill de Amiüd, fill de
tots dissaptes. 33 Aquests éran tots los
tots los cantors majors dels levitans, qui
tots los hòmens de Ysrael que éran en lo
tots los [*] de la host e anaren allà, e
tots los vells d’Irrael en Hebron al rey.
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1Par 12,22
21 E ajudaren [*] a la host. 22 E
1Par 12,32
de lur trip caps dels CC, e ab ells
1Par 12,38
David sobre tot Yrrael. Encara
1Par 13,1
dels milanars e dels centanars e ab
1Par 13,2
la terra de Yrrael, e ab ells sían
1Par 13,2
e ab ells sían tots los sacerdots e
1Par 13,8
la vadella. 8 E David e tot Yrrael
1Par 14,8
rey sobre Yrrael, ajustaren-se
1Par 15,27
abrigat ab un mantell de porpre, e
1Par 16,6
e Jafiel, capellans ab trompes,
1Par 16,24
a las gents la sua glòria e a
1Par 16,25
e molt loat, e molt terrible sobre
1Par 17,6
com he anat ab Yrrael commaní a
1Par 17,10
lo poble d’Irrael. E humiliaré
1Par 17,17
luny e has-ma fet sperador sobre
1Par 18,4
e XX M paons, e cremà David
1Par 19,10
li era devant i derrera, e alegí de
1Par 21,3
a son poble C tants. O, senyor rey,
1Par 21,5
-li lo nombre del poble. E foren
1Par 22,2
2 E manà David que hom ajustàs
1Par 22,9
hom de repòs e reposar-l’he de
1Par 22,9
Pau e repòs donaré a Yrrael en
1Par 22,17 e sia Déu ab tu. 17 E manà David a
1Par 22,18
és ab vosaltres, reposau-vos de
1Par 23,2
Salamó sobre Yrrael, 2 e ajustà
1Par 23,9
[*], ço és, Solomur e Azie e Aran;
1Par 23,31 loar e beneyr lo nom de Déu, 31 en
1Par 26,11
lo terç, e Azacharies lo quart;
1Par 27,1
intraven e axían de mes en mes en
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 scuders e
1Par 28,8 guardeu e que fassau e que requirau
1Par 28,9
tota ta ànima volenterosament, car
1Par 28,13
dels capellans e dels levitans e de
1Par 29,12
ta mà és de sfortsar e de axalsar a
1Par 29,15
som devant tu, axallats axí com
1Par 29,24
e beneyí a ell tot Yrrael. 24 E
1Par 29,24
los prínceps e vessalls, e naguex
1Par 1,33
E Jachzan, e Sàbaa e Dedan. 33 [*]
1Par 2,33
fills de Johe foren Pàlet e Samzà.
1Par 3,9
Nàfech e Jafia 8 [*] e Eludà [*]. 9
1Par 5,17
de Cedron dessobre lurs axides. 17
1Par 7,40
foren Arahà e Animiel e Raciès. 40
1Par 8,38 e Ysmael e Azaries e Abdies e Amon.
1Par 8,40
e haguéran néts e foren C L.
1Par 9,9
lurs generacions. Éran DCCCC LVI.
1Par 9,22
de la porta del tabernacle [*]. 22
1Par 12,14 Gemies lo X è e Macamús lo XI è. 14
1Par 12,15
senyor de C e lo major de mil. 15
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tots dies venían hòmens a David per ajudar
tots lurs germans. 33 E de Zabulont axint
tots aquells qui éran romasos de Yrrael
tots los grans senyors, 2 e dix David a
tots los sacerdots e tots los levitans,
tots los levitans, qui són en las ciutats
tots jugaven devant nostro Senyor ab gran
tots e requeriren David a batalla e, com
tots los levins, qui aportaven l’archa, e
tots aquests sonàvan contínuament devant
tots los pobles las suas maravellas, 25
tots los déus 26 de las gents, car són
tots los jutges d’Irrael que aministraven
tots los teus anamichs, e encara que·t
tots los hòmens, Senyor Déu. 18 Què dirà
tots los carros, sinó C. 5 E vench Aram
tots los jóvens d’Irrael aperellats a
tots som servents de Déu, per què requers
tots los hòmens d’Irrael portant armes
tots los palegrins de la terra de Yrrael,
tots sos enamichs entorn d’ell, e haurà
tots sos dies. 10 Ell bestirà casa al meu
tots los prínceps de Yrrael que ajudassen
tots vostros enamichs tot entorn, e donerà
tots los prínceps d’Irrael e los
tots aquests éran caps petrons de Ladan.
tots los holocausts, dels dissaptes, en
tots los fills e germans [*] foren XIII.
tots los mesos de l’any, e cascuna
tots los prínceps de la host del mes
tots los prínceps de la host e los duchs
tots los vessalls de la host de Jerusalem.
tots los manaments de [*] Déu, per ço que
tots los coratges enserca nostro Senyor e
tots los serveys de la casa de Déu e de
tots. 13 Ara, Senyor Déu nostro, nos
tots nostros pares; e en forma de ombra
tots los prínceps e vessalls, e naguex
tots los fills del rey David [*] a lo rey
Tots aquests isquéran de Caturà, concopina
Tots aquests devallaren de Gerechmael. 34
Tots són fills de David e són VIIII, menys
Tots s’epartaren en temps de Joadan, rey
Tots aquests foren fills de Asser, caps de
Tots aquests foren fills de Azael. 39 E
Tots aquests isqueren dels fills de
Tots aquests [*] foren caps de linatges de
Tots éran triats a porters, i éran CC XII
Tots aquests són dels fills de Gad,
Tots passaren Jordà en lo primer mes e era
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1Par 12,38 de batalla, hòmens bons C XX M. 38
1Par 15,18
e Machamos e Obetedom e Joel.
1Par 15,20 e Gumir e Eliab e Mazia e Benaÿas.
1Par 25,5
e Elman e Yatir e Massot. 5
1Par 25,6
a Aman XIIII fills e III filles. 6
1Par 27,31
las ovellas era Saass lo getum.
1Par 28,9
e si·l lexas, lexar-t’ha per
1Par 29,10
Déu de Yrrael, nostro pare per
1Par 29,20
a tota la congregació: –Beneÿt sia
1Par 20,2
e fou sobre lo cap de David, e
1Par 1,7
E los fills de Genan foren Elizà e
1Par 5,18
hòmens portants scuts e lances e
1Par 12,2
vessalls valedors dels geritans, 2
1Par 18,2
los moabites [*] donant dons per
1Par 10,9
9 E [*] tolguéran lo cap a Saül e
1Par 14,1
que havia. 14,Tit Capítol XIIII 1 E
1Par 18,10 host de Adoràzer, rey de Sabaà; 10
1Par 21,15
de Yrrael LXX M hòmens. 15 E
Par Prol,3
centència de las scriptures, ell se
1Par 10,4
por. 4 E dix Saül a son scuder:
1Par 12,17 cor ensemps, o si éran venguts per
1Par Prol,48
obra, majorment com lo meu
1Par Prol,25
per Oríginers doctor, lo qual hi
1Par 18,6
subjugat Aram a David e donà-li
1Par 13,2
Senyor plau e a vosaltres par bo,
1Par 19,16
16 E veeren açò los fills d’Aram,
1Par 8,8 engendrà al camp de Moab, quant ne
1Par 14,15
la veu de la tempesta que jo los
1Par 18,10
ferit Adoràzer, [*]. E encara li
1Par 19,2
en son temps me féu gran gràcia. E
1Par 19,4
de la barba entrò al mantó [*], e
1Par 19,5
e denunciaren-ho a David. E David
1Par 19,6 David. Adonchs Anum, rey d’Amon,
1Par 19,8
a batalla. 8 E com David ho sabé,
1Par 21,12
què respondré en aquell qui·m
1Par 9,24
a levant e a ponent e a migjorn e a
1Par 11,18
en Betlem. 17 [*] 18 E aquests III
1Par 2,3
foren Her e Onan e Salè. Aquests
1Par 12,39
David. 39 E stiguéran aquí per
1Par Prol,11 diversos aximplis sían trobats e la
1Par Prol,32 ço que és de major audàcia, en [*]
1Par Prol,46 cuyden e cuydaren que [*] la mia
1Par Prol,46
mia treslació, qui era treta de la
1Par Prol,28 solament [*] los axemplas de IIII
1Par Prol,4
dels bisbes, me rebujarias que jo
1Par Prol,20 Entiotxa loen e tenen per bons los
1Par 29,3
la casa de mon Déu, car encare he
1Par 29,8
pedres precioses donava-les al
1Par 27,25
25 E sobre los tresors del rey era
1Par 9,26
sobre las cambras e sobre los
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Tots aquests éran hòmens d’armes e de
Tots aquests éran porters. 19 E los
Tots aquests sonaven tabals [*]. 21 E
Tots aquests foren fills de Aman, profeta
Tots aquests per mà de lurs pares, qui
Tots aquests éran prínceps sobre lo nombre
totstemps. 10 Vet are que nostro Senyor t’
totstemps. 11 A tu, Senyor, ést la
totstemps lo nom de Déu. E [*] tota la
trach moltas despullas de la ciutat. 3 E
Traciza e los quireus e los radauras. 8 E
traent darts, sperts a batalla, e trobaren
traent sagetes ab arch en la mà dreta, e
trahut a David. 3 E ferí David Adoròzey,
tramatéran-lo ab ses armas en lur terra
tramès Huram, rey de Assur, sos missatgers
tramès Adoram son fill al rey David per
tramès Déu l’àngel en Jerusalem, e
trau scarn de si matex, car per sengles
–Trau ta spasa e trespassa-la per lo meu
trayr-lo e liurar-lo a sos enamichs,
treball provat per los jueus e·ncara de
treballà molt, e tot lo setgle combat
trehut. E salvà nostro Senyor a David en
trematam e enviem a nostros germans qui
trematéran missatgers a Aram ultre Jordà,
trematia Huzim e Araàs, ses mullers. 9 E
trematré al camp [*], adonchs axiràs a
tremès vaxella d’or e d’argent e d’
tremès David missatgers a Anum per
tremès-los-ne. 5 E anaren-se’n e
tremès als missatgers que no li venguéssan
tremès, i els fills d’Amon, letres e bé M
tremès-hi Joab ab tota la sua host. 9 E
tremet.” 13 E dix David a Gaddi: –[*] Molt
tremuntana. 25 E lurs germans éran en los
trencharen la host dels felisteus e
tres li infantà Barsua [*]. E féu [*] lo
tres dies menjant e bevent, car lurs
treslació entiga e germana nostra sia
treslació dels LXX enterpetredors mescla
treslació, qui era treta de la treslació
treslació vella e sfortsade, jo haja
treslacions demostrant per lo contrari
tresladàs segons lo sermó letí los libres
treslats de Lucià màrtir, e las migenseras
tresor d’or e d’argent que donaré a la
tresor de la casa de nostro Senyor Déu per
tresorer Assuàner, fill de Adiel, e sobre
tresors de la casa de Déu, 27 e axien
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1Par 26,26
e sos germans éran sobre los
1Par 27,25
lo rey David. 25 E sobre los
1Par 27,25
fill de Adiel, e sobre los
1Par 28,12
cubertas e cambres tot entorn dels
1Par 28,12 la casa de nostro Senyor Déu e dels
1Par 10,4
Saül a son scuder: –Trau ta spasa e
1Par 21,16
la terra e lo cel, son cultell
1Par Prol,46
que [*] la mia treslació, qui era
1Par 24,13
e la dotzena a Hupà, 13 e la
1Par 25,20
a sos germans, e éran XII; 20 e la
1Par 7,40
de las casas de lurs pares, hòmens
1Par 9,22
del tabernacle [*]. 22 Tots éran
1Par 16,41
41 [*] Eman e Gedif e als altres
1Par 29,17 és tot. 17 E jo sé, mon Déu, que tu
1Par 5,6
dels asirienchs, e fou príncep del
1Par 5,18
los fills de Rubèn e de Gad e mig
1Par 5,23
entrò a la captivitat. 23 E lo mig
1Par 5,26
de Síria, e aquests cativaren lo
1Par 5,26
cativaren lo trip de Rubèn e lo
1Par 5,26
de Rubèn e lo trip de Gad e lo mig
1Par 6,60
e Scomea [*] 58-59 [*]. 60 E del
1Par 6,61
hagueren X ciutats en sort [*] del
1Par 6,63
per lur linatge haguéran del
1Par 6,65
64 [*] 65 E donaren en sort del
1Par 6,66
dels fills de Caat foren del
1Par 6,70 Gariamon ab sos deports. 70 Del mig
1Par 6,71
de Gerson haguéran de l’altre mig
1Par 6,72
e Sterot e lurs axides. 72 E del
1Par 6,74
e Aveu e lurs axides. 74 E del
1Par 6,76
e Raop e lurs axides. 76 E del
1Par 6,77
E los fills de Merarí haguéran del
1Par 6,78
de sol ixent de Jordà, hagueren del
1Par 6,80
e Masfat e lurs axides. 80 E del
1Par 11,42
fill de Suzà, lo robonita, cap del
1Par 12,8
fill de Gerochà de Gador. 8 Del
1Par 12,19
al cap de faeltat. 19 E aquells del
1Par 12,20
e Ciltay, caps dels milanars del
1Par 12,31 e de casa de lur pare. 31 E del mig
1Par 12,32
ço que faria Yrrael, e foren de lur
1Par 12,37 Jordà, de Rubèn e de Gad e del mig
1Par 23,14
e sos fills foren aperellats en lo
1Par 24,6
fill de Natanael, escrivà del
1Par 26,32
-los lo rey David batlles sobre lo
1Par 26,32
sobre lo trip de Rubèn e sobre lo
1Par 26,32
sobre lo trip de Gat e la mitat del
1Par 27,12
fou príncep Abàssar amonita, del
1Par 27,16
de Yrrael éran aquests: sobre lo
1Par 27,17 Safaries, fill de Mahachà; 17 e del
1Par 27,18
fill de Naton, Sadoch; 18 e dell
1Par 27,18
fill dels germans de David; e del
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tresors del santuari que santificaven
tresors del rey era tresorer Assuàner,
tresors de fora, en las ciutats, en las
tresors de la casa de nostro Senyor Déu e
tresors dels santuaris. 13 E de las
trespassa-la per lo meu cos, que si
tret en sa mà, tinent devés Jerusalem. E
treta de la treslació vella e sfortsade,
tretzena a Gebeal, e la quatorzena a
tretzena sort, a Sabuel e a sos fills e a
triats a batalla, caps dels prínceps, ab
triats a porters, i éran CC XII ab lurs
triats, qui éran asenyalats per lur nom, e
tries lo coratge dels dreturés e dels teus
trip de Rubèn. 7 E sos germans per lur
trip de Manacès, e aquests éran hòmens
trip de Manassès habità en la terra de
trip de Rubèn e lo trip de Gad e lo mig
trip de Gad e lo mig trip de Manassès, e
trip de Manassès, e manaren-los en Elà e
trip de Benjamín los donaren atrecí Gabaà
trip de Manassès; 62 [*] hagueren XII
trip de [*] Zabulon XII ciutats e lurs
trip de Judà e dels fills de Simeon e dels
trip de Efraÿm 67 e donaren-los ciutats
trip de Manassès haguéran los de Cahat qui
trip de Manassès, Gelon, en Abaasan, e
trip de Ysachar hagueren Jeades e
trip de Asser haguéran Mezal e Abdon [*],
trip de Naptalim hagueren Cades, en
trip de Zabulon Timono e Tabor e lurs
trip de Rubèn, Bassen, al desert de Jaessa
trip de Gad hagueren Ramoch, en Galaad, e
trip de Rubèn, sobre ell los XXX, 43 e
trip de Gad se apertaven ab David Amassat,
trip de Manassès se aplegaren a David com
trip de Manassès. 21 E ajudaren [*] a la
trip de Manassès foren XVIII M, qui fóran
trip caps dels CC, e ab ells tots lurs
trip de Manassès, portant armes de host e
trip de Leví. 15 E los fills de Moysès
trip de Leví, devant lo rey e devant los
trip de Rubèn e sobre lo trip de Gat e la
trip de Gat e la mitat del trip de
trip de Manassès, en totas coses de nostro
trip de Benjamín, e en sa companya éran
trip de Rubèn era guiador e cònsol [*]
trip de Leví, Ysabies, fill de Camiel;
trip de Judà, Elizeu, fill dels germans de
trip de Ysacar, Ambrí, fill de Micael; 19
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1Par 27,19
Ambrí, fill de Micael; 19 e del
1Par 27,19
Ismaÿas, fill de Abadies; e del
1Par 27,20
Gerimot, fill de Aziel; 20 e del
1Par 27,20 Efraÿm, Asaÿa, fill de Sazes; e del
1Par 27,21
Joel, fill de Padies; 21 e del
1Par 27,21
Ydó, fill de Zacaries; e del
1Par 27,22
Jaziel, fill de Abner; 22 e del
1Par 27,22 Aquests foren los prínceps de cade
1Par 27,23
23 E David no féu comptar lo
1Par 27,16 aquells qui éran regidors sobre los
1Par 28,1
de la host e los duchs dels
1Par 15,29 com l’archa [*] de Déu fou venguda
1Par 28,20
No·t derrelinquirà ni·t lexarà
1Par 20,2
pres la corona del cap de lur rey e
1Par Prol,57 coses semblants de aquestas ésser
1Par 28,9
cogitacions entén. E si·l sercas,
1Par 4,40
pastura a lurs ovellas, 40 e
1Par 5,18
e traent darts, sperts a batalla, e
1Par 10,3
’s la batalla sobre Saül, e
1Par Prol,11 dels regnes, diversos aximplis sían
1Par 4,41
tabernacles, e los porxos qui foren
1Par 24,4
fou en lo servey. 4 Mas foren
1Par 26,31 XXXX del regne de David e foren
1Par 15,22
príncep dels levitans, [*]
1Par 15,24
e Alètzar, qui éran capellans,
1Par 13,8
e ab tabals e ab tamborets [*] e ab
1Par 15,16
hipnes e ab cants e ab tabals e ab
1Par 15,24
qui éran capellans, trompaven ab
1Par 16,6
6 E Benaÿas e Jafiel, capellans ab
1Par 16,42 42 E Haman e Gedif havían ab ells
1Par 16,3
una pessa de pa a cascú e un
1Par Prol,3
que ells havían enterpetrat, sertes
1Par Prol,13 nostra sia corrompuda e fortsade,
1Par 4,10
E cridà Jabés lo Déu de Yrrael: –Si
1Par 11,2
e encara mentre Saül era viu [*],
1Par 11,2
seràs pastor del meu poble [*] e
1Par 12,18 Massà, cap dels XXX, e dix: –Amb
1Par 12,18 XXX, e dix: –Amb tu, David, e amb
1Par 12,18
tu, fill de Jassè, pau, pau sia ab
1Par 13,4
la universitat: –Fam-ho axí com
1Par 14,15
a batalla, car Déu axirà devant
1Par 16,18 testament de tostemps, 18 dient: “A
1Par 16,35
nom de la tua santedat e per loar a
1Par 17,2
en ton cor, car nostro Senyor és ab
1Par 17,11
jo faré levar la tua sament aprés
1Par 17,13
en aquell qui és stat abans que
1Par 17,16 Senyor, ni qui és mon alberch, que
1Par 17,19
conexs ton servent. 19 [*] com a
1Par 17,20 Senyor Déu, nengú no és semblant a
1Par 17,20
a tu, e no és altre Déu sinó
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trip de Zabulon, Ismaÿas, fill de Abadies;
trip de Naptalim, Gerimot, fill de Aziel;
trip de Efraÿm, Asaÿa, fill de Sazes; e
trip de Manassès, Joel, fill de Padies; 21
trip de Efraÿm qui era en Galaad, Ydó,
trip de Benjamín, Jaziel, fill de Abner;
trip de Dan, Azariel, fill de Geroam.
trip de Yrrael. 23 E David no féu comptar
trip de Leví de hom de XX anys en amunt,
trips de Yrrael éran aquests: sobre lo
trips e los primers nats de las companyes
tro a la ciutat de David, Nicol, filla de
tro que hages complida la obra del servey
trobà que pesave un quintar d’or e havia
trobades en los libres dels jueus. Sertes
trobar-l’has; e si·l lexas, lexar-t’
trobaren pastura grassa e bona e la terra
trobaren-se que éran XXXXIIII M DCC LX
trobaren-lo aquells qui·l perseguían,
trobats e la treslació entiga e germana
trobats [*] entrò al die de vuy, e
trobats dels fills de Aletzar molts més
trobats hòmens de host [*] 32 [*] II M DCC
trompave e manave los altres, car discret
trompaven ab trompes devant l’archa de
trompes. 9 E vingueren entrò a Janiquedem,
trompes e ab sembes per alsar gran veu per
trompes devant l’archa de Déu, e Obetedom
trompes, tots aquests sonàvan contínuament
trompes e sembes per fer-se oyir e als
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 beneeys e crexs lo meu
tu eras aquell qui feyas intrar e axir
tu·n seràs senyor.” 3 E vinguéran tots
tu, David, e amb tu, fill de Jassè, pau,
tu, fill de Jassè, pau, pau sia ab tu e
tu e pau sia ab tos valedors, car nostro
tu dius. Car molt los plagué aquesta cose.
tu per ferir la host dels felisteus. 16 E
tu donaré la terra de Canahan, part de la
tu en la tua laor. 36 Beneyiu nostro
tu. 3 E en aquella nit fou la paraula de
tu, qui serà de tos fills, e endressaré
tu. 14 E fer-l’he star en mon alberch e
tu m’hages fet venir? 17 E encara açò és
tu és vengut a plaer, has feta aqueta
tu, e no és altre Déu sinó tu, tot axí com
tu, tot axí com nosaltres havem oyit ab
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1Par 17,22
1Par 17,25
1Par 17,25
1Par 17,26
1Par 17,27
1Par 17,27
1Par 17,27
1Par 19,3
1Par 19,12
1Par 19,12
1Par 21,3
1Par 21,10
1Par 22,11
1Par 22,11
1Par 22,14
1Par 22,15
1Par 22,16
1Par 28,9
1Par 28,10
1Par 28,20
1Par 29,10
1Par 29,11
1Par 29,11
1Par 29,12
1Par 29,13
1Par 29,14
1Par 29,15
1Par 29,17
1Par 29,17
1Par 29,18
1Par 11,2
1Par 17,4
1Par 17,18
1Par 22,9
1Par 28,3
1Par 4,10
1Par 16,35
1Par 16,35
1Par 17,11
1Par 19,3
1Par 21,17
1Par 29,13
1Par 29,14
1Par 29,16
1Par 29,18
1Par 17,19
1Par 1,5
1Par 29,1
1Par 6,24
1Par 11,44
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ésser ton poble empertostemps. E
en lo teu sguardament. 25 Car
après ton servent de pregar devant
pregar devant tu. 26 E are, Senyor,
sobre ton servent aquest bé, 27 car
servent, que sia tostemps devant
que sia tostemps devant tu, car
a lur senyor [*]: –E cuydes-te
germà: –Si pus fort és Aram que jo,
pus forts són los fills d’Amon que
servents de Déu, per què requers
nostro Senyor que prengues qualcose
ara, mon fill, sia nostro Senyor ab
ton Déu, axí com ha perlat per
e pedre t’he aparallade, e·ncara
e·ncara tu hi anediràs, 15 que ab
nombre. Leva e fes, e sia Déu ab
de vosaltres per tostemps. 9 E
que nostro Senyor t’ha alegit que
por, car nostro Senyor Déu és ab
la moltitut e dix: –Beneÿt sias
nostro pare per totstemps. 11 A
teu és, e teu és lo teu regne, e
honor és en lo teu sguardement, e
Senyor Déu nostro, nos confessam a
fortsa de vodar enaxí? Car de
donat. 15 Car palegrins som devant
és tot. 17 E jo sé, mon Déu, que
ací és, [*] ha vodat ab alegria a
de cor de ton poble; donchs
devant ell. E [*] Déu te dix:
mon servent: “Diu nostro Senyor:
a David, ton servent, més de honor?
sanch has scampada [*] devant mi. 9
Senyor [*]. 3 E Déu ha’m dit:
e crexs lo meu terme, e que sia la
de las gents, per loar lo nom de la
tua santedat e per loar a tu en la
als teus pares, jo faré levar la
sinó per spiar [*] e regirar la
qui no han fet mal. Senyor, sia la
confessam a tu e loam lo nom de la
enaxí? Car de tu és tot e de la
bestir aquesta casa en lo nom de la
que guarderan açò per tostemps a la
aqueta noblesa per fer a saber las
Gómer e Magoy, Naday e Genam e
devant ell: –Salamó, mon fill, és
aquell, e Uriel fill d’aquell, e
Mahacà, e Josafat lo mutaneu 44 e
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tu [*]. 23 Senyor, la paraula que has
tu, Déu meu, has revelat a la orella de
tu. 26 E are, Senyor, tu ést Déu, que
tu ést Déu, que perlist sobre ton servent
tu ést e has volguda beneyr la casa de ton
tu, car tu, Senyor Déu, l’has beneÿt
tu, Senyor Déu, l’has beneÿt
tu que David hich hage enviat [*] per
tu vina e ajude’m, e si pus forts són los
tu, jo t’ajudaré. 13 Sforce’t e sfortcem
tu, mon senyor, açò? Ni per què serà gran
tu vullas de aquestas III coses [*].” 11
tu, e seràs abundant e bestiràs la casa
tu nostro Senyor. 12 E don-te Déu seny e
tu hi anediràs, 15 que ab tu són molts
tu són molts mestres sabent obrar de fusta
tu. 17 E manà David a tots los prínceps de
tu, Salamó, regonex lo Déu de ton pare e
tu li bastescas casa en son santuari,
tu. No·t derrelinquirà ni·t lexarà tro
tu, Senyor, Déu de Yrrael, nostro pare per
tu, Senyor, ést la granesa, el vacellatge
tu ést aquell qui axalces tot príncep. 12
tu, Senyor, regnes e regnaràs pertot, e·n
tu e loam lo nom de la tua laor. 14 E com
tu és tot e de la tua mà te havem donat.
tu, axallats axí com tots nostros pares; e
tu tries lo coratge dels dreturés e dels
tu. 18 Senyor Déu de Abraam e de Ysach e
tu, Senyor, endressa lur cor [*]. 19 [*]
“Tu seràs pastor del meu poble [*] e tu·n
Tu no bastiràs casa en què jo habit, 5 car
Tu, Senyor Déu meu, conexs ton servent. 19
Tu hauràs un fill que serà hom de repòs e
“Tu no bestiràs casa en mon nom, car hom
tua mà ab mi, e feràs companya de no
tua santedat e per loar a tu en la tua
tua laor. 36 Beneyiu nostro Senyor Déu de
tua sament aprés tu, qui serà de tos
tua terra. 4 E pres Anum los missatgers de
tua mà sobre mi e la casa de mon pare, e
tua laor. 14 E com què som jo e mon poble
tua mà te havem donat. 15 Car palegrins
tua santadat, de ta mà, e teu és tot. 17 E
tua volentat, e aytals són las cogitacions
tuas noblesas. 20 Senyor Déu, nengú no és
Tubal e Mose e Tiram. 6 E los fills de
u que nostro Senyor Déu ha alet, e ell és
Uïas fill d’aquell, e Idul fill de
Uizies lo stareu, e Samazioel, fill de
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1Par 11,35
arrarita 34 [*] 35 Elifà, fill de
1Par 7,39
e Pispà e Erà. 39 E los fills de
1Par 8,39
son germà: fou lo primer nat
1Par 8,40
lo terç. 40 E foren los fills de
1Par 27,28
28 E sobre las oliveras e los
1Par Prol,53 diu [*]: «Veuran aquell [*] lo qual
1Par 21,16 Enau gebuzeu. 16 E alsà David sos
1Par 21,23
senyor lo rey ço que bo sia a sos
1Par 29,25
25 E Déu levà en alt Salamó a
1Par 6,78
Timono e Tabor e lurs axides. 78 E
1Par 19,16 Aram, trematéran missatgers a Aram
1Par 20,6
en Get, e aquí havia un hom de
1Par 26,30 e éran M DCC sobre la [*] de Yrrael
1Par 4,2
engendrà Jóat, e Jóat engendrà
1Par 27,30 Edelay. 30 E sobre los camells era
1Par 29,5
Donchs, qual serà aquell qui no
1Par Prol,60 Senyor Déu Jesucrist, faedor de l’
1Par 1,19
nats a Éber II fills, lo nom de la
1Par 2,34
no hach fills, sinó fillas, e havia
1Par 6,27
e Alcanà. Aquests foren fills
1Par 7,23
23 E tornà ab sa muller, e consabé
1Par 9,25
per venir a cap de VII dies de
1Par 12,17
ajudar-li, ne si éran ab ell de
1Par 15,27 merdans. 27 E David era abrigat ab
1Par 16,3
fembra, una pessa de pa a cascú e
1Par 19,9
soldejats éran per lur cabal en
1Par 20,2
cap de lur rey e trobà que pesave
1Par 20,5
del qual la sua lansa era axí com
1Par 20,6
més batalla en Get, e aquí havia
1Par 22,9 scampada [*] devant mi. 9 Tu hauràs
1Par Prol,6
los libres habràhichs, car ço que
1Par Prol,29
paraules, ço és a saber, que la
1Par Prol,39
altres no covenia de tenir ço que
1Par 2,48
e Jazà e Fales e Assà e Sàhaf. 48 E
1Par 11,11 son dret sobre CCC hòmens qui matà
1Par 11,23
taler de taxidor. E devallà ell ab
1Par 13,7
E carregaren l’archa de Déu sobre
1Par 16,3
de l’hom entrò a la fembra,
1Par 16,3
de pa a cascú e un tros de carn e
1Par 16,20
que paríeu palegrins, 20 anant de
1Par 23,11
infants e foren casa peyroal de
1Par 24,6 ésser caps petrons. Aquests prenían
1Par 13,2
senyors, 2 e dix David a tota la
1Par 15,3
3 E féu ajustar David tota la
1Par 29,1
Ladonchs dix lo rey David a tota la
1Par 29,20
lo nom de Déu. E [*] tota la
1Par 13,4
lo temps de Saül. 4 E dix tota la
1Par 11,3 ab David [*] devant nostro Senyor e
1Par 29,22 regnar [*] Salamó, fill de David. E
1Par 14,8
oyit los felisteus que David era
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Ul, 36 Afer lo macharita e Achia lo
Ulà foren Arahà e Animiel e Raciès. 40
Ulam, e Gebús fou lo segon e Elifàlet lo
Ulam hòmens forts de batalla tirant bé d’
ulastres que éran en los Valls, era
ull no ha vist ne orrella oÿt, ni és pujat
ulls e viu l’àngel de Déu stant entre la
ulls, vet que jo·t daré los meus bous a
ulls de tot Yrrael e donà sobra ell honor
ultre lo flum Jordà, devés Gericó, de sol
ultre Jordà, e a Sofach, príncep de la
ultre masura qui havia VI dits en cascuna
ultre Jordà, devés ponent, ab tota la obra
Umar e Lóat; e açò són las generacions
Umil lo ysmaleÿta. E sobre las someras era
umpla [*] sa mà e que la stena a nostro
un e de l’altre Testament, havia dit en
un fou Fàlech, e·n aquest temps fou
un catiu egipcià, que havia nom Saarchaà.
un de l’altre. 28 E los fills de Samà: lo
un fill, e mès-li nom Beriahà, car en
un temps en altre per star ab aquests, 26
un cor ensemps, o si éran venguts per
un mantell de porpre, e tots los levins,
un tros de carn e una ampolla de vi. 4 E
un camp. 10 E viu Joab que la batalla li
un quintar d’or e havia-hy pedres
un plegador de taler. 6 E aprés hach més
un hom de ultre masura qui havia VI dits
un fill que serà hom de repòs e reposaruna vegade era inflamat en las orellas
una no hy concentí e los altres aytentost
una vegada havían pres, e aprés de les LXX
una concupina de Sàaf, que hach nom
una vegade. 12 E aprés ell era Aletzar,
una verga e tolch-li la sua lansa matexa
una vadella novella de la casa de Benadab,
una pessa de pa a cascú e un tros de carn
una ampolla de vi. 4 E mès devant l’archa
una gent en altre [*]. 21 E Déu a negun
una part. 12 E los fills de Cahat foren
una part de assò qui pertanyia a Aletzar e
univercitat de Yrrael: –Si a nostro Senyor
univercitat d’Irrael en Jerusalem per fer
univercitat qui era devant ell: –Salamó,
univercitat nostro Senyor, Déu de lurs
universitat: –Fam-ho axí com tu dius.
untaren-lo [*] sobre Yrrael, segons la
untaren-lo a nostro Senyor per ésser rey
untat rey sobre Yrrael, ajustaren-se

360

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 16,22
los reys: 22 “No toqueu los meus
1Par 6,24
Corè†, 24 e Càhat fill de aquell, e
1Par 15,5
levitans. 5 Dels fills de Cahat, e
1Par 15,11
Abiatar, sacerdots, e los levitans
1Par 11,41
de Sayà, 40 e Iroyà lo gef [*] 41 e
1Par 12,17
lo Déu de vostre pare ho veja e
1Par 6,29
fill, e Semeý fon fill de aquell, e
1Par 7,24
Becaron, lo Jusà e lo sobirià, e
1Par 23,12
foren IIII: Abram e Isaý e Ebrot e
1Par 24,23
lo terç, e Jamean, lo quart, e
1Par 24,24
e Uziel, lo quint. 24 E lo fill de
1Par 25,4 de Aman foren Baquies e Mataties e
1Par 27,25
los castells era Jomatan, fill de
1Par 3,4
Abchalà, sa muller [*]. 4 Aquests
1Par 3,22 Barzaa e Naries e Saphar, qui foren
1Par 4,32 Aÿm e Eurinom e Romaquen e Essan,
1Par 7,7
e Huyt e Geremon e Orí. E foren
1Par 11,23 lo egipcià, home de gran masura de
1Par 29,11
11 A tu, Senyor, ést la granesa, el
1Par 13,7
l’archa de Déu sobre una
1Par 13,7 era Assahà e Achià, qui menaven la
1Par 13,9
-la, que no caygués, car la
1Par 29,29
scrites en las Peraules de Samuel
1Par 10,7 casa ensemps foren morts. 7 E, com
1Par 26,29
la obre defora sobre Yrrael, e los
1Par 12,1
de Sis; ells éran dels vessalls
1Par 12,18
pau, pau sia ab tu e pau sia ab tos
1Par 11,22 22 E Benayà, fill de Joyadà, home
1Par 4,39
de Gadob entrò lo sol ixent de la
1Par 14,13
se ajustaren altre vegada en la
1Par 18,12
fill de Seruià, ferí Edom en la
1Par 27,29
seremita; e sobre los bous de las
1Par 27,28
e los ulastres que éran en los
1Par 11,9 David. 9 E, on més anave, crexia en
1Par Prol,10
cilenci aprovàs. Car, segons las
1Par 29,12
pertot, e·n ta mà és tota fortsa e
1Par 12,28 e DCC. 28 E Sadoch, que era fadrí
1Par 18,10
Adoràzer, [*]. E encara li tremès
1Par 18,11 e d’aram. 11 E David pres aquesta
1Par 22,19
archa de la amistansa de Déu e la
1Par 28,13
de la casa de Déu e de tota la
1Par 17,4
de Déu a Natan profeta dient: 4
1Par 19,6
sia brotada, e despuxs vendreu. 6 E
1Par 19,15
per ell. 15 E com los fills d’Amon
1Par 19,16
a la ciutat de Jerusalem. 16 E
1Par 19,19
Sofach, príncep de la host. 19 E
1Par Prol,39
no covenia de tenir ço que una
1Par 14,13
los felisteus se ajustaren altre
1Par Prol,6
libres habràhichs, car ço que una
1Par 11,11 dret sobre CCC hòmens qui matà una
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untats ne ab los meus profetas no vullau
Uriel fill d’aquell, e Uïas fill d’
Uriel era lur príncep, e sos germans éran
Uriel e Asayà e Joel e Samaÿas e Elí e
Urries lo eteu, e Saabat, fill de Aquilat;
us sprou. 18 L’espirit [*] Massà, cap
Usaà, de aquell, 30 [*] e Alegràs de
Usanesarahà. 25 E Rasfa foren sos fills, e
Uziel. 13 E los fills de Abram foren Aron
Uziel, lo quint. 24 E lo fill de Uziel,
Uziel, Michà, e lo fill de Michà, Samir,
Uziel e Sabuel e Geremot e Amas e Anan e
Uzies. 26 E sobre los faedors de la obra
V li nasqueren en Hebron, e regnà aquí VII
V. 23 E los fills de Naries foren Joanay,
V viletas, 33 e totas las vilas qui són
V, qui foren caps de la casa de lur pare,
V colzes d’alt, en la mà del qual era la
vacellatge [*] e la honor. Car tot ço qui
vadella novella de la casa de Benadab, on
vadella. 8 E David e tot Yrrael tots
vadella alenegà e moch-se. 10 Per ço
vaedor, sobre las Peraules de Natan
vaeren tots los hòmens de Ysrael que éran
vaguers e los jutges. 30 [*] Sabies e sos
valedors dels geritans, 2 traent sagetes
valedors, car nostro Senyor te ajuda, ton
valent d’armes e de grans fets, de
vall per serchar pastura a lurs ovellas,
vall. 14 E David demanà concell a nostro
vall de la Sal, e abaté XVIII M hòmens. 13
valls era Safach, fill de Edelay. 30 E
Valls, era Balanià [*]; e sobre les
valor, e nostro Senyor Déu [*] era ab ell.
varietats dels regnes, diversos aximplis
vasallatge, e·n ta mà és de sfortsar e de
vassall de host ab la casa de son pare,
vaxella d’or e d’argent e d’aram. 11 E
vaxella e santifichà-la a nostro Senyor
vaxella del santuari de Déu en la casa qui
vaxella de la casa de nostro Senyor, 14 de
–Vé e digues a David mon servent: “Diu
veeren los fills de Amon que havían
veeren que Aram era fugit, fugiren aytembé
veeren açò los fills d’Aram, trematéran
veeren los servents de Adoràzer que
vegada havían pres, e aprés de les LXX
vegada en la vall. 14 E David demanà
vegade era inflamat en las orellas dels
vegade. 12 E aprés ell era Aletzar, fill
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1Par 12,17
venguts, lo Déu de vostre pare ho
1Par 23,1
Capítol XXIII 1 E David era ja
Par Prol,Inc Paralipàmenon, qui és splanació del
1Par Prol,15
o que sia feta novella cose sobre
1Par Prol,46
qui era treta de la treslació
1Par 29,28
XXXIII. 28 E morí en bona
1Par 11,3
senyor.” 3 E vinguéran tots los
1Par 21,16
Jerusalem. E caygué David e los
1Par 10,4
-la per lo meu cos, que si
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 felisteus se cuytà e
1Par 11,25
honrats, mas entrò al terç no hy
1Par 13,10
alenegà e moch-se. 10 Per ço
1Par 17,16
a Natan, dix Natan a David. 16 E
1Par 18,5
David tots los carros, sinó C. 5 E
1Par 21,4
Joab, anà e comptà tot Yrrael, e
1Par 12,19
tornar dient: –Ab los nostros caps
1Par 14,14
ells e fes-los la volta dessús, e
1Par 19,5
la barba vos sia brotada, e despuxs
1Par 4,38 Saÿr, e Samaÿas. 38 Aquests són qui
1Par 15,29
29 E com l’archa [*] de Déu fou
1Par 12,23
caps dels hòmens guarnits [*] qui
1Par 2,55
Aquests són los cavitans que
1Par 7,22
pare, ne tench dol molt de temps, e
1Par 10,8
endemà que la batalla fou finida,
1Par 12,16
a levant e a ponent. 16 E
1Par 12,38
bé aperellats e ab cor complit, e
1Par 19,2
-lo de la mort de son pare, e
1Par 19,7
e lo rey de Machà e son poble. E
1Par 19,15
aytembé per mà de Abisay [*] e
1Par 12,31
asenyalats cascú per son nom que
1Par 19,5
tremès als missatgers que no li
1Par 16,33
per la fas de nostro Senyor, car és
1Par 17,19
ton servent. 19 [*] com a tu és
1Par 12,17
David a carrera e dix-los si éran
1Par 12,17 ab ell de un cor ensemps, o si éran
1Par 12,17 –E per qualque rahó vosaltres siau
1Par 19,3
de ton pare? Sàpies que no hy són
1Par 12,19 Manassès se aplegaren a David com
1Par 12,22
[*] a la host. 22 E tots dies
1Par 4,10
-me, jo faré açò e açò. E féu-li
1Par 9,25
germans éran en los corrals per
1Par 11,21
fou senyor, e entre lo terç no poch
1Par 13,5
a la intrade de Emach, per fer
1Par 17,16 és mon alberch, que tu m’hages fet
1Par 22,19
Senyor Déu, per ço que fessau
1Par 24,19
Açò és lo nombre de lur ofici per
1Par 16,29
del ceu nom, portau presents e
1Par Prol,63
segons que diu la Scriptura, del
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veja e us sprou. 18 L’espirit [*] Massà,
vell e sadoll de dies, e féu regnar son
Vell Testament. Prol E és tal e ten gran
vella per scarnir los jueus. Sàpies que
vella e sfortsade, jo haja bestida novella
vellesa e sadoll de dies e de riquesa e de
vells d’Irrael en Hebron al rey. E féran
vells, vestits de celicis e de sachs [*].
vénan los no circunciozos scarnir-m’
vench Srom a la filla de Machir, pare de
vench l’endemà que la batalla fou finida,
vench en Betlem. 17 [*] 18 E aquests III
vench, e mès-lo David sobre son oÿdor.
vench la ira de Déu contre Assahà [*], per
vench David e stech devant nostro Senyor,
vench Aram Darmatzach per ajudar Adaratey,
vench [*], 5 a David, e donà-li lo
vendrà en gràcia de son senyor Saül. 20 E,
vendràs contre Bataÿm. 15 E, com oyràs la
vendreu. 6 E veeren los fills de Amon que
vénen per noms majorals en linatges e·n
venguda tro a la ciutat de David, Nicol,
venguéran a David en Hebron, per fer
vengueren de Manquist, pare de Bechrezep.
vengueren sos germans per aconhortar-lo.
vengueren los felisteus e despullaren los
vengueren dels fills de Banjamín e Judà
vengueren en Hebron per fer regnar David
vengueren los missatgers de David en la
vengueren e posaren-se devant Maabà. E
vengueren a la ciutat, e Joab se’n tornà
venguéssan en ajuda de David per fer-lo
venguéssan devant, car molt éran
vengut per jutjar la terra.» 34 «Confessau
vengut a plaer, has feta aqueta noblesa
venguts per pau ni per ajudar-li, ne si
venguts per trayr-lo e liurar-lo a sos
venguts, lo Déu de vostre pare ho veja e
venguts per axò, sinó per spiar [*] e
venia ab los felisteus contre Saül a
venían hòmens a David per ajudar-li
venir Déu açò que demanà tot. 11 E Calup,
venir a cap de VII dies de un temps en
venir. 22 E Benayà, fill de Joyadà, home
venir l’archa de nostro Senyor de
venir? 17 E encara açò és stat poch en lo
venir l’archa de la amistansa de Déu e la
venir en la casa de Déu, axí com era
veniu als ceus palaus, adorau Déu en lo
ventre d’aquella maneran flums d’aygüe
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1Par 9,24
és, Adomies e Ananies), 24 e a IIII
1Par Prol,14
e de molts és jutjat, què sia
1Par 7,37
[*] e Zaman e Sazà e Jatran e
1Par 11,23
de taxidor. E devallà ell ab una
1Par Prol,35 menys éran stades ditas dabans ab
1Par 18,7
en tot loch on anave. 7 E pres las
1Par Prol,26
combat entre si ab aquestas III
1Par 22,18
a Salamó [*], dient: 18 –Veus que
1Par 21,10
a Gaddi, profeta [*], dient: 10
1Par 9,27
la guarda, e tenían las claus del
1Par 23,29
l’aperellament, de la cèmola del
1Par 23,30
30 de star cade matí e cade
1Par 27,6
M hòmens. 6 Aquests Benaÿas és
1Par 29,30
[*]. 30 Ab tot son regisme e son
1Par 7,2
e aquests isquéran de Tolà, e éran
1Par 9,13
de la casa de lur pare foren DCC L
1Par 11,10 era ab ell. 10 Aquests són los caps
1Par 11,12
lo Orayta; aquest era dels III
1Par 11,19
la volch beura. Açò féran los III
1Par 11,24
de Joyadà; e ell era [*] dels III
1Par 11,26
sobre son oÿdor. 26 E los hòmens
1Par 12,1
Saül, fill de Sis; ells éran dels
1Par 12,4
de Gabaon, que era dels XXX
1Par 12,25
a host. 25 E dels fills de Simeon
1Par 12,30
de Efraÿm foren XXII M e DCCC
1Par 26,6
casa de lur pare, per ço que éran
1Par 27,6 Aquests Benaÿas és vessal dels XXX
1Par 28,1
sos fills ab sos scuders e tots los
1Par 29,24
Yrrael. 24 E tots los prínceps e
1Par 21,16
E caygué David e los vells,
1Par 21,23
lo rey ço que bo sia a sos ulls,
1Par 28,21 servey de nostro Senyor Déu. 21 E
1Par 11,1
d’Irrael en Hebron, dient a David:
1Par 17,1
son alberch, dix a Natan profeta:
1Par 22,14
e no·t temes ni hages pahor. 14
1Par 28,10
lexar-t’ha per totstemps. 10
1Par 14,4
havían nom axí: Simà e Zabal e
1Par 14,15 contre Bataÿm. 15 E, com oyràs la
1Par 15,16 trompes e ab sembes per alsar gran
1Par Prol,53
de l’Avengeli, là on diu [*]:
1Par 25,1
e ab tabals i ab sembes e ab
1Par 22,18
ajudassen a Salamó [*], dient: 18
1Par 2,52
de Cariacianim, 51 [*]. 52 [*] qui
1Par 9,29
del santuari e sobre la cèmola e lo
1Par 12,40 ab vianda [*], ab pances e figues e
1Par 16,3
e un tros de carn e una ampolla de
1Par 27,27
de Ramà, e sobre los cellers del
1Par 3,4
en Hebron, e regnà aquí VII anys e
1Par 3,4
e en Jerusalem regnà XXXIII anys e
1Par 4,27
Seneý. 27 E Seneý hach XVI fills e
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vents éran las portas, a levant e a ponent
vera cose, o que sia feta novella cose
Verà. 38 E los fills de Gore foren Jafuà e
verga e tolch-li la sua lansa matexa
vergas qui éran posades, e dóna a conèxer
vergas d’or que havían los servents de
veriatats. E certes Oríginers no ten
vertaderament nostro Senyor és ab
–Vés e parla a David, e digues a ell açò:
vespre fins al matí e obrien e tancaven.
vespre al secrifici, e las fogasses primes
vespre a loar e beneyr lo nom de Déu, 31
vessal dels XXX vessalls e sobre los XXX
vessallatge e los accidents que passaren
vessalls de host en lo temps de David, e
vessalls de host e en servey de la obra de
vessalls qui éran ab David, qui se
vessalls. 13 Ell era ab David a part de
vessalls. 20 Abisay, germà de Joab, era
vessalls. 25 E ell era dels XXX pus
vessalls d’armes éran: Azael, germà de
vessalls valedors dels geritans, 2 traent
vessalls, e sobre los XXX era Geramies e
vessalls de batalla foren VII M [*]. 26 E
vessalls de host, hòmens de fama e de casa
vessalls de host. 7 E foren los fills de
vessalls e sobre los XXX ell mès per
vessalls de la host de Jerusalem. 2 E com
vessalls, e naguex tots los fills del rey
vestits de celicis e de sachs [*]. 17 E
vet que jo·t daré los meus bous a fer
vet las partides dels preveras e dels
–Vet que nós som tos ossos e ta carn
–Vet que jo sech en casa cuberta de cedres
Vet que en ma pobretat he aperellat a
Vet are que nostro Senyor t’ha alegit que
Vetan e Salamó 5 e Hibear e Elisua e
veu de la tempesta que jo los trematré al
veu per donar alegria. 17 E feren star los
«Veuran aquell [*] lo qual ull no ha vist
veus. Lur nombre, dels hòmens de la obre
–Veus que vertaderament nostro Senyor és
veya sobre la mitat de las passades, e
vi e l’oli e l’encens e las spícies e
vi e oli e bous e moltons en gran
vi. 4 E mès devant l’archa [*] servidors
vi [*] era Sapdí lo fenita. 28 E sobre las
VI mesos; e en Jerusalem regnà XXXIII anys
VI mesos. 5 E nasqueren-li en Jerusalem
VI fillas; e sos germans no hagueren molts

363

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 6,Tit
entrò al die de vuy. 6,Tit Capítol
1Par 8,38
fou fill d’aquell. 38 Azael hach
1Par 9,44
e [*] Azael. 44 E Azael hagué
1Par 20,6
un hom de ultre masura qui havia
1Par 12,40 ab camells e ab muls e ab bous, ab
1Par Prol,77
despuxs reproven, axí si virtut e
1Par Prol,88 dels noms, qui són confuzos per lo
1Par 12,11
e Geremies lo quint 11 e Stay lo
1Par 3,4
nasqueren en Hebron, e regnà aquí
1Par 3,24 Jornam e Delayà e Anahan, qui foren
1Par 5,13
germans de casa de lur pare éran
1Par 7,Tit
e lurs axides 81 [*]. 7,Tit Capítol
1Par 9,25
en los corrals per venir a cap de
1Par 10,12
fills [*] en Jabés, [*] e dejunaren
1Par 15,26
de Déu [*]. 26 [*] e secrificaren
1Par 15,26
26 [*] e secrificaren VII toros e
1Par 29,27 [*] XXXX anys: en Hebron ne regnà
1Par 12,11
quint 11 e Stay lo VI è, Eliel lo
1Par 8,Tit
XXVI mília hòmens. 8,Tit Capítol
1Par 24,4
dels fills de Aytamar no foren sinó
1Par 12,12
VI è, Eliel lo VII è 12 e Joanan lo
1Par 3,9
9 Tots són fills de David e són
1Par 12,12
12 e Joanan lo VIII è e Calabab lo
1Par 9,Tit
caps de lurs pares. 9,Tit Capítol
1Par 12,25 de Simeon vessalls de batalla foren
1Par 18,4
4 E tolch-li David CCC carretas e
1Par 19,18
E matà David dels fills d’Aram
1Par 29,4
és, III M quintars d’or de Ofir e
1Par 4,33
e Essan, V viletas, 33 e totas las
1Par 5,16
en Galaad e en Besan e en ses
1Par 27,25
de fora, en las ciutats, en las
1Par 2,23
prengueren-la Gessur e Aram, las
1Par 2,23
las viles de Jahir e Tenat e ses
1Par 4,32
e Eurinom e Romaquen e Essan, V
1Par 7,28
pocessions foren en Betel e sas
1Par 7,28
Naaran, e devés ponent Èsser e sas
1Par 7,29
fills de Menassè foren Bezan e ses
1Par 7,29
e ses viletas, [*] e Magoddó e ses
1Par 8,12
aquests bestiren [*] Elad e ses
1Par 18,1
humilià’ls e pres Gatza e las suas
1Par 12,24
Judà, portant scut e lansa, foren
1Par 23,4
de Déu, e [*] jutges hi havia
1Par 19,12
–Si pus fort és Aram que jo, tu
1Par 7,35
de Elen, son germà, foren Safaà e
1Par 11,3
[*] e tu·n seràs senyor.” 3 E
1Par 12,1
12,Tit Capítol XII 1 Aquests
1Par 4,41 Carmelo† habitaven entigament. 41 E
1Par 10,7
desempararen las ciutats [*]. E
1Par 13,9
ab tamborets [*] e ab trompes. 9 E
1Par 14,9
a l’encontre. 9 E los felisteus
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VI 1 Los fills de Leví foren Gerson, Gat e
VI fills que havían nom axí: Miraquem e
VI fills, qui haguéran nom axí: Azarifan e
VI dits en cascuna mà e en cascun peu, que
vianda [*], ab pances e figues e vi e oli
vici no són en las coses, mas que sia
vici dels scrivans, qui de l’enteniment
VI è, Eliel lo VII è 12 e Joanan lo VIII è
VII anys e VI mesos; e en Jerusalem regnà
VII. 4,Tit Capítol quart 1 E los fills de
VII, ço és, Michael e Massulam e Zabe e
VII 1 E los fills de Ysachar foren Tolà e
VII dies de un temps en altre per star ab
VII jorns. 13 E morí Saül per sa colpa,
VII toros e VII merdans. 27 E David era
VII merdans. 27 E David era abrigat ab un
VII, e en Jerusalem, XXXIII. 28 E morí en
VII è 12 e Joanan lo VIII è e Calabab lo
VIII 1 E Benjamín engendrà Bael, son
VIII. 5 E pertiren-los per sort aquells
VIII è e Calabab lo VIIII è 13 e Gemies lo
VIIII, menys de aquells que hach de las
VIIII è 13 e Gemies lo X è e Macamús lo XI
VIIII º 1 E tot Yrrael fou entre si
VII M [*]. 26 E dels fills de Leví foren
VII M cavallers e XX M paons, e cremà
VII M cavallers e XXXX M paons, e fou-hi
VII M quintars d’argent smarat a
vilas qui són entorn aquestas ciutats, qui
vilas e·n tots los deports de Cedron
vilas e en los castells era Jomatan, fill
viles de Jahir e Tenat e ses viletas, e
viletas, e foren LX ciutats; totas
viletas, 33 e totas las vilas qui són
viletas, e·ntorn devés orient Naaran, e
viletas [*]. 29 En la partida dels fills
viletas, [*] e Magoddó e ses viletas, [*]
viletas, [*] e en aquests habitaren los
viletas. 13 E Barà e Zómer foren caps de
viletas de la mà dels felisteus. 2 E ferí
VI M e DCCC guarnits e aperellats a host.
VI M, 5 e porters IIII M, [*] 6 e David
vina e ajude’m, e si pus forts són los
Vinè e Severs e Nival. 36 E los fills de
vinguéran tots los vells d’Irrael en
vinguéran a David en Sizalech, dementre
vingueren aquests qui són scrits per nom,
vingueren los felisteus e habitaren en
vingueren entrò a Janiquedem, e Assahà
vingueren e atendaren-se en lo pla de
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1Par 11,5
los habitadors [*] a David: –No
1Par 24,16
16 e la denovena a Jaziel, e la
1Par 25,27
a sos germans, e éran XII; 27 e la
1Par 27,27
fill de Caliüd, 27 e sobre les
1Par Prol,77 premoven, despuxs reproven, axí si
1Par 16,11
11 Requeriu nostro Senyor e sa
1Par Prol,53
aquell [*] lo qual ull no ha
1Par 10,5
sobre ella. 5 E com son scuder
1Par 11,2
2 [*] e encara mentre Saül era
1Par 15,29
de Saül, sguardà per la finestra e
1Par 19,10 éran per lur cabal en un camp. 10 E
1Par 21,15
aquell, e quant lo destrovia
1Par 21,16 gebuzeu. 16 E alsà David sos ulls e
1Par 21,20 per nom de Déu. 20 E giràs Evau e
1Par 21,21
[*]. 21 [*] E Evau guardà, e
1Par 21,28
ton cultell en ton foure. 28 E com
1Par Prol,64 d’aquella maneran flums d’aygüe
1Par 17,15
aquestas paraules e tota aquesta
1Par 29,17
Jo amb la humilitat de mon cor he
1Par 29,14 poble que hajam tenguda fortsa de
1Par 29,6 la stena a nostro Senyor? 6 Donchs,
1Par 29,9
’s lo poble, per ço que havían
1Par 29,17
E ara ton poble, qui ací és, [*] ha
Par Prol,2
e ten gran que sens aquest, si negú
1Par 1,48
son loch Saül de Roebetalnaar (qui
1Par 10,4
per ço com lo temia molt, no hu
1Par 11,18
-la a David. E David no·n
1Par 11,19
lur ànima la han portada. E no la
1Par 28,4
pare, e entre los fills de mon pare
1Par 29,18 guarderan açò per tostemps a la tua
1Par 28,9
de tot ton cor e de tota ta ànima
1Par 17,27
aquest bé, 27 car tu ést e has
1Par 19,19
ab David e serviren-lo. E puxs no
1Par 29,3
pedres de marbre. 3 E encara he
1Par 14,14
–Puja derrera ells e fes-los la
1Par Prol,13 fortsade, tu cuydes que sia nostra
1Par 15,12
petrons dels levitans, santificau1Par 16,9
al Senyor e salmajau e alegrau1Par 16,10
nom de la sua santedat, e alegrau1Par 16,21 altre poble no sofarí que negun hom
1Par 19,5
–Stau en Gerichó fins que la barba
1Par 22,18
Senyor és ab vosaltres, reposau1Par 28,8
de nostro Senyor e·n oyida de Déu
1Par Prol,80
membre a mi que doní e liuré a
1Par 12,17
no·ls tenia: –E per qualque rahó
1Par 13,2
–Si a nostro Senyor plau e a
1Par 22,18 vertaderament nostro Senyor és ab
1Par 28,8
terra a vostros infants aprés de
1Par 15,12
e Elí e Aminadab. 12 E dix-los:
1Par 16,18
la terra de Canahan, part de la
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vingues ací. E pres David la devesa de
vintena a Jaquem, 17 e la XXI ª a Gamul, e
vintena sort axí a Elitat e a sos fills e
vinyes era Semeý, fill de Ramà, e sobre
virtut e vici no són en las coses, mas que
virtut, e requeriu la sua fas sovint, 12
vist ne orrella oÿt, ni és pujat en cor d’
viu açò que Saül havia fet, féu semblant e
viu [*], tu eras aquell qui feyas intrar e
viu lo rey David saltant e rient, e
viu Joab que la batalla li era devant i
viu-ho nostro Senyor [*]. [*] E l’àngel
viu l’àngel de Déu stant entre la terra e
viu l’àngel, e IIII fills ceus ab ell,
viu David la sua faç envés terra. 22 E dix
viu David que nostro Senyor li havia
viva.» Hoch, e és scrit [*] que lo
vizió que Déu dix a Natan, dix Natan a
vodades totas aquestas coses. E ara ton
vodar enaxí? Car de tu és tot e de la tua
vodaren los [*] prínceps dels santenars e
vodat, car ab lo cor complit donaren a
vodat ab alegria a tu. 18 Senyor Déu de
vol provar a si matex la centència de las
vol dir «de la amplària del flum»). 49 E
volch fer. E pres Saül la sua spasa e posà
volch beura, e santifichà a nostro Senyor,
volch beura. Açò féran los III vessalls.
volch a mi fer rey e regnar sobre Yrrael.
volentat, e aytals són las cogitacions de
volenterosament, car tots los coratges
volguda beneyr la casa de ton servent, que
volguéran ajudar [*] als fills de Amon.
volgut més donar en la casa de mon Déu,
volta dessús, e vendràs contre Bataÿm. 15
voluntat e de molts és jutjat, què sia
vos, e vostres mullers e vostros infants e
vos per totas ses maravellas. 10 E loau lo
vos e alegren-se los pobles, lo cor dels
vos nogués e corregí los reys: 22 “No
vos sia brotada, e despuxs vendreu. 6 E
vos de tots vostros enamichs tot entorn, e
vos ho dich, que guardeu e que fassau e
vosaltres la splanació dels LXX
vosaltres siau venguts, lo Déu de vostre
vosaltres par bo, trematam e enviem a
vosaltres, reposau-vos de tots vostros
vosaltres per tostemps. 9 E tu, Salamó,
–Vosaltres sou los caps petrons dels
vostra haretat.” 19 Que abans érau de poch
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1Par 22,18
enamichs tot entorn, e donerà en
1Par 12,17
vosaltres siau venguts, lo Déu de
1Par 15,12
dels levitans, santificau-vos, e
1Par 22,19 cor a demanar a nostro Senyor Déu
1Par 15,12
-vos, e vostres mullers e
1Par 15,12
vostres mullers e vostros infants e
1Par 22,18
ab vosaltres, reposau-vos de tots
1Par 28,8
que fassau haretar la bona terra a
1Par 2,7
envergonyí Yrrael com peccà en lo
1Par Prol,40 aprés de les LXX ceŀles, las quals
1Par 21,2
-me lo nombre, car saber-ho
1Par 21,24
ab planer argent, car jo no
1Par 21,10
Senyor que prengues qualcose tu
1Par 16,22
untats ne ab los meus profetas no
1Par 4,41
foren trobats [*] entrò al die de
1Par 4,43
e habitaren aquí entrò al die de
1Par 5,26
e foren catius entrò al die de
1Par 17,5
de terra de Egipte entrò al die de
1Par 28,7
e los meus juýs axí com fa
1Par 26,5
e Ysamar lo setè, e Paultay lo
1Par 27,11 M hòmens. 11 E en la companya del
1Par 24,10
10 e la setena a Acós, e la
1Par 25,15
a sos germans, e éran XII; 15 e la
1Par 6,61
del linatge de aquells hagueren
1Par 10,Tit
fills de Azael. 10,Tit Capítol
1Par 12,13 e Calabab lo VIIII è 13 e Gemies lo
1Par 28,18
or smarat a pes e la forma [*] dels
1Par 1,54 Mibzar 54 e Mardiel e Enan. Aquests
1Par 11,Tit David, fill de Ysay. 11,Tit Capítol
1Par 12,13 è 13 e Gemies lo X è e Macamús lo
1Par 27,14 M hòmens. 14 E en la companya del
1Par 6,60
deports. Totas lurs ciutats foren
1Par 6,62
trip de Manassès; 62 [*] hagueren
1Par 6,63
haguéran del trip de [*] Zabulon
1Par 12,Tit
lo Mosbaytat. 12,Tit Capítol
1Par 25,9
sos germans e ab sos fills, e foren
1Par 25,10
a sos fills e a sos germans, e éran
1Par 25,11
a sos germans e a sos fills, e éran
1Par 25,12
a sos germans e a sos fills, e éran
1Par 25,13
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,14
a sos fills e a sos germans, e éran
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
a sos fills e a sos germans, e éran
1Par 25,20
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,21
a sos fills e a sos germans, e éran
1Par 25,22
a sos fills e a sos germans, e éran
1Par 25,23
a sos fills e a sos germans, e éran
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vostra mà los habitadors de la terra
vostre pare ho veja e us sprou. 18 L’
vostres mullers e vostros infants e
vostro, e levau e bestiu lo santuari de
vostros infants e vostros germans, e pujau
vostros germans, e pujau l’archa de
vostros enamichs tot entorn, e donerà en
vostros infants aprés de vosaltres per
vot. 8 E lo fill de Etan fou Azarià. 9 E
vulgarment són axelsades sens actor,
vull. 3 E dix Joab: –Nostro Senyor anedirà
vull res prestar ço del teu a nostro
vullas de aquestas III coses [*].” 11 [*]
vullau maliciajar.”» 23 «Cantau a nostro
vuy, e habitaren aquí en loch d’ells, car
vuy. 5,Tit Capítol quint 1 Los fills de
vuy. 6,Tit Capítol VI 1 Los fills de Leví
vuy; çó stat de tenda en tenda e en
vuy.” 8 »E ara, en presència de tot Yrrael
vuytè; car Déu lo havia beneÿt. 6 E a
vuytèn mes era príncep Siberay Cusarim,
vuytena a Abià, 11 e la novena a Jasua, e
vuytena sort axí a Ysaÿes e a sos fills e
X ciutats en sort [*] del trip de
X 1 E los felisteus guerrajaven ab Yrrael,
X è e Macamús lo XI è. 14 Tots aquests són
xerubins de or e de lurs ales com se
XI foren majorals de Edom. 2,Tit Capítol
XI 1 Ajustaren-se tot lo poble d’Irrael
XI è. 14 Tots aquests són dels fills de
XI èn mes fou príncep Beraxès de Biaot,
XII de lur linatge. 61 E dels de Cahat qui
XII ciutats. 63 E los fills de Merarí, per
XII ciutats e lurs deports. 64 [*] 65 E
XII 1 Aquests vinguéran a David en
XII; 10 e la terça sort a Jatur e a sos
XII; 11 e la quarta sort a Jasser e a sos
XII; 12 e la quinta sort axí a Mataties e
XII; 13 e la sizena axí a Baquies e a sos
XII; 14 e la setena sort, a Jaraela e a
XII; 15 e la vuytena sort axí a Ysaÿes e a
XII; 16 e la novena sort, a Maramas e a
XII; 17 e la deena sort, a Semeý e a sos
XII; 18 e la onzena sort axí a Zarael e a
XII; 19 e la dotzena sort, a Essabies e a
XII; 20 e la tretzena sort, a Sabuel e a
XII; 21 e la quatorzena sort, a Mataties e
XII; 22 e la quinzena sort, a Geramot e a
XII; 23 e la setzena sort, a Maanias e a
XII; 24 e la dessetana sort, a Janaquesa e
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1Par 25,24
a sos fills e a sos germans, e éran
1Par 25,25
a sos fills e a sos germans, e éran
1Par 25,26
a sos fills e a sos germans, e éran
1Par 25,27
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,28
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 25,29
a sos fills e a sos germans, e éran
1Par 25,30
a sos fills e a sos germans, e éran
1Par 25,31
sos fills e a sos germans, e foren
1Par 27,15 M hòmens. 15 E en la companya del
1Par 13,Tit
era en Yrrael. 13,Tit Capítol
1Par 26,11
tots los fills e germans [*] foren
1Par 14,Tit
e tot ço que havia. 14,Tit Capítol
1Par 25,5 axalsar noblesa. E donà Déu a Aman
1Par 29,7
[*] casa de nostro Senyor Déu [*],
1Par 15,Tit
per totas las gents. 15,Tit Capítol
1Par 4,27
e Secur e Seneý. 27 E Seneý hach
1Par 16,Tit
-lo en son cor. 16,Tit Capítol
1Par 24,4
de las casas de lurs pares, e foren
1Par 17,Tit beneyr son alberch. 17,Tit Capítol
1Par 18,Tit
empertostemps. 18,Tit Capítol
1Par 26,9
lurs germans, hòmens d’host, éran
1Par 19,Tit
als lats del rey. 19,Tit Capítol
1Par 12,31 31 E del mig trip de Manassès foren
1Par 18,12
Edom en la vall de la Sal, e abaté
1Par 29,7
[*], X M drachmas d’argent e [*]
1Par 7,11
de tots hòmens de guerra, e foren
1Par 20,Tit
als fills de Amon. 20,Tit Capítol
1Par 23,24
del servey de la casa de Déu de
1Par 23,27 nombre dels fills de Leví: home de
1Par 27,23
comptar lo trip de Leví de hom de
1Par 21,Tit
la de sos servents. 21,Tit Capítol
1Par 24,17
e la vintena a Jaquem, 17 e la
1Par 25,28 a sos germans, e foren XII; 28 e la
1Par 22,Tit nostro Senyor Déu. 22,Tit Capítol
1Par 24,17 Jaquem, 17 e la XXI ª a Gamul, e la
1Par 25,29 a sos germans, e foren XII; 29 e la
1Par 2,22 Sagub engendrà Gehir, e aquest hach
1Par 23,Tit
en lo nom de Déu. 23,Tit Capítol
1Par 24,18
e la XXII ª a Badies, 18 e la
1Par 25,30
a sos germans, e éran XII; 30 e la
1Par 7,7
lur perentesch per compte XXII M e
1Par 20,6
mà e en cascun peu, que éran
1Par 24,Tit
de la casa de Déu. 24,Tit Capítol
1Par 25,31
a sos germans, e éran XII; 31 e la
1Par 23,4
M. 4 E havia-n’hi d’aquests
1Par 27,1
de l’any, e cascuna partida era de
1Par 27,2
de Sabdiel; en la sua part havia
1Par 27,4 e guiador sobre la companya, e éran
1Par 27,5
[*] prevera, e en sa companya éran
1Par 27,7
fill, aprés ell, e era sa companya
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XII; 25 e la divuytena sort axí a Anamà e
XII; 26 e la denovena sort, a Moloti e a
XII; 27 e la vintena sort axí a Elitat e a
XII; 28 e la XXI ª sort, a Arit e a sos
XII; 29 e la XXII ª sort, a Gidalti e a
XII; 30 e la XXIII ª sort, a Nasiot e a
XII; 31 e la XXIIII ª sort axí a Romanti e
XII. 26,Tit Capítol XXVI 1 E las pertides
XII èn mes fou príncep Helday de Natorfat,
XIII 1 E aconcellà’s David ab los
XIII. 12 E aquestes éran les partides dels
XIIII 1 E tramès Huram, rey de Assur, sos
XIIII fills e III filles. 6 Tots aquests
X M drachmas d’argent e [*] XVIII M
XV 1 David féu casa a nostro Senyor Déu en
XVI fills e VI fillas; e sos germans no
XVI 1 E portaren l’archa de Déu e féranXVI. E dels fills de Aytamar no foren sinó
XVII 1 Dementre que David stave en son
XVIII 1 Aprés açò ferí David los felisteus
XVIII. 10 [*] e de la casa dels fills de
XVIIII º 1 Aprés tot açò, morí Naàs, rey
XVIII M, qui fóran asenyalats cascú per
XVIII M hòmens. 13 [*] en Edom e fou Edom
XVIII M quintars de aram, e·ncara més C M
XVII M CC axint a host e a batalla. 12 E
XX 1 Aprés de assò, com l’any fou passat,
XX anys ensús. 25 Car David dix: –Reposerà
XX anys ensús. 28 Lur stament era per mà
XX anys en amunt, car nostro Senyor dix:
XXI 1 E fou fet que Satenàs stech sobre
XXI ª a Gamul, e la XXII ª a Badies, 18 e
XXI ª sort, a Arit e a sos fills e a sos
XXII 1 E dix David: –Açò serà la casa de
XXII ª a Badies, 18 e la XXIII ª a Azies.
XXII ª sort, a Gidalti e a sos fills e a
XXIII ciutats en la terra de Galaad. 23 E
XXIII 1 E David era ja vell e sadoll de
XXIII ª a Azies. 19 Açò és lo nombre de
XXIII ª sort, a Nasiot e a sos fills e a
XXIIII. 8 E los fills de Bèquer foren
XXIIII dits. Aquest fou nat en Rafà. 7 [*]
XXIIII 1 Los fills de Aron éran atressí
XXIIII ª sort axí a Romanti e a sos fills
XXIIII M ordonats al servey de Déu, e [*]
XXIIII M. 2 E la primera part del mes
XXIIII M hòmens. 3 E era dels fills de
XXIIII M hòmens. 5 E lo príncep de la host
XXIIII M hòmens. 6 Aquests Benaÿas és
XXIIII M hòmens. 8 E del quint mes era

367

PERE CASANELLAS

CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV

1Par 27,8
lo geferà, e en sa companya havia
1Par 27,9
lo recorrà, e en sa companya éran
1Par 27,10 de Efraÿm, e en sa companya havia
1Par 27,11
del linatge de Sara, e éran
1Par 27,12 de Benjamín, e en sa companya éran
1Par 27,13
del linatge de Gera, e [*] éran
1Par 27,14
dels fills de Efraÿm, e [*] éran
1Par 27,15
de Natiel, e en sa companya éran
1Par 7,7
ab tot lur perentesch per compte
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 casas de lur pare [*] foren
1Par 7,2
host en lo temps de David, e éran
1Par 18,4
CCC carretas e VII M cavallers e
1Par 25,Tit son germà, lo manor. 25,Tit Capítol
1Par 7,40
linatge [*]. Éran per nombre tots
1Par 26,Tit
e foren XII. 26,Tit Capítol
1Par 27,Tit
·n la casa del rey. 27,Tit Capítol
1Par 28,Tit
host del rey David. 28,Tit Capítol
1Par 29,Tit lo teu comandament. 29,Tit Capítol
1Par 12,35
de Dan, aperellats a batalla, foren
1Par 11,15
Yrrael. 15 E devallaren III dels
1Par 11,20
germà de Joab, era cap dels altres
1Par 11,25
III vessalls. 25 E ell era dels
1Par 11,42
del trip de Rubèn, sobre ell los
1Par 12,4 4 E Samaÿas de Gabaon, que era dels
1Par 12,4
era dels XXX vessalls, e sobre los
1Par 12,18
18 L’espirit [*] Massà, cap dels
1Par 23,3
3 E foren [*] los levites de
1Par 27,6
6 Aquests Benaÿas és vessal dels
1Par 27,6
dels XXX vessalls e sobre los
1Par 3,4
e VI mesos; e en Jerusalem regnà
1Par 29,27
ne regnà VII, e en Jerusalem,
1Par 19,7
e cavallers. 7 E soldejaren
1Par 12,34
[*] portant lansa e scut foren
1Par 23,3 XXX anys en amunt [*] per nombre
1Par 7,4
lurs pares hòmens aparellats a host
1Par 26,31
e foren demanats en l’any
1Par 29,27
regnà sobre tot Yrrael 27 [*]
1Par 5,18
a batalla, e trobaren-se que éran
1Par 12,36
hòmens aperellats a guerra foren
1Par 19,18
fills d’Aram VII M cavallers e
1Par 25,4
e Jàsser e Jasbataza e Elman e
1Par 9,8
de Safayà, fill de Rauel, fill de
1Par 9,10
de lurs pares. 10 E dels sacerdots
1Par 4,17 e Éser e Gelon. E consabé Miruan e
1Par 27,21
trip de Efraÿm qui era en Galaad,
1Par 10,9
entorn per fer novellas a lurs
1Par 16,26
los déus 26 de las gents, car són
1Par 1,43
de Edom abans que regnàs rey en
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XXIIII M hòmens. 9 E del sizèn mes fou
XXIIII M hòmens. 10 E en la companya del
XXIIII M hòmens. 11 E en la companya del
XXIIII M hòmens. 12 E en la companya del
XXIIII M hòmens. 13 E en la companya del
XXIIII M hòmens. 14 E en la companya del
XXIIII M hòmens. 15 E en la companya del
XXIIII M hòmens. 16 E aquells qui éran
XXII M e XXIIII. 8 E los fills de Bèquer
XXII M e DCCC vessalls de host, hòmens de
XXII M hòmens. 6 E fou subjugat Aram a
XXII M CC. 10 E los fills de Jadiel foren
XXII M DC. 3 E los fills de Huzí foren
XX M paons, e cremà David tots los carros,
XXV 1 E depertí David e los prínceps de la
XXVI mília hòmens. 8,Tit Capítol VIII 1 E
XXVI 1 E las pertides dels porters foren
XXVII 1 E lo nombre dels fills d’Irrael
XXVIII 1 E ajustà David tots los prínceps
XXVIIII º 1 Ladonchs dix lo rey David a
XXVII M. 36 E dels fills de Asser axint a
XXX en lo camp [*] de Adulam, e la host
XXX, car ell gità la sua lansa sobre CCC
XXX pus honrats, mas entrò al terç no hy
XXX, 43 e Aman, fill de Mahacà, e Josafat
XXX vessalls, e sobre los XXX era Geramies
XXX era Geramies e Jaezel e Joanan e
XXX, e dix: –Amb tu, David, e amb tu, fill
XXX anys en amunt [*] per nombre XXXVII M.
XXX vessalls e sobre los XXX ell mès per
XXX ell mès per regidor Amisadab, son
XXXIII anys e VI mesos. 5 E nasqueren-li
XXXIII. 28 E morí en bona vellesa e sadoll
XXXII M carretas e lo rey de Machà e son
XXXVII M. 35 E dels fills de Dan,
XXXVII M. 4 E havia-n’hi d’aquests
XXXVI M, car haguéran moltas mullers e
XXXX del regne de David e foren trobats
XXXX anys: en Hebron ne regnà VII, e en
XXXXIIII M DCC LX hòmens a host. 19 E
XXXX M. 37 E d’aquells de part Jordà, de
XXXX M paons, e fou-hi mort Sofach,
Yatir e Massot. 5 Tots aquests foren fills
Ybanies, 9 e lurs germans segons lurs
Ydaÿas e Jorip e Joatxim 11 e Atzeries,
Ydeymay e Ysbè, pare de Ystemó. 18 E sa
Ydó, fill de Zacaries; e del trip de
ýdolas e a lur poble. 10 E matéran las
ýdoles, e nostro Senyor ha fets los cels.
Yrrael: Bele, fill de Beor, qui havia nom
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1Par 2,1
1Par 2,7
1Par 4,10
1Par 5,1
1Par 5,3
1Par 6,38
1Par 6,49
1Par 7,29
1Par 9,1
1Par 9,1
1Par 10,1
1Par 10,1
1Par 11,2
1Par 11,3
1Par 11,4
1Par 11,10
1Par 11,14
1Par 12,32
1Par 12,38
1Par 12,38
1Par 12,40
1Par 13,2
1Par 13,2
1Par 13,5
1Par 13,6
1Par 13,8
1Par 14,2
1Par 14,8
1Par 15,12
1Par 15,28
1Par 16,3
1Par 16,4
1Par 16,17
1Par 16,36
1Par 16,40
1Par 17,5
1Par 17,6
1Par 17,21
1Par 17,22
1Par 18,14
1Par 19,17
1Par 19,18
1Par 19,19
1Par 21,1
1Par 21,2
1Par 21,3
1Par 21,4
1Par 21,7
1Par 21,12
1Par 21,14
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al qual nostro Senyor mudà lo nom
7 [*] Achor, aquell que envergonyí
nom axí. 10 E cridà Jabés lo Déu de
1 Los fills de Rubèn, primer nat de
los fills de Rubèn, primer nat de
de Cahat, fill de Leví, fill de
del santuari e a perdonar sobre
los fills de Josep, fill de
9,Tit Capítol VIIII º 1 E tot
és scrit en lo libre dels reys de
X 1 E los felisteus guerrajaven ab
ab Yrrael, e fugiren los homes de
eras aquell qui feyas intrar e axir
Senyor e untaren-lo [*] sobre
mà de Samuel. 4 E anà David ab tot
ab ell en son regne ab tot
nostro Senyor de gran salvació
que sabéssan despuxs ço que faria
per fer regnar David sobre tot
tots aquells qui éran romasos de
gran moltitut, car alegria era en
dix David a tota la univercitat de
són romasos per tota la terra de
aquesta cose. 5 E ajustà David tot
Cariacharim. 6 E pujà David e tot
menaven la vadella. 8 E David e tot
havia endressat a ésser rey sobre
que David era untat rey sobre
l’archa de nostro Senyor Déu de
portave delmàtiga blancha. 28 E tot
beneý lo poble [*] 3 e pertí a tot
remembrar [*] nostro Senyor Déu de
-lo star en Jacob en costuma, en
36 Beneyiu nostro Senyor Déu de
en la lig de Déu, la qual manà a
casa del die ensà que jo fiu pujar
tabernacle. 6 Aytant com he anat ab
E qui és aytal com lo teu poble de
de aquí avant prenguist lo poble de
loch on anà. 14 E regnà sobre tot
fou denunciat a David, e ajustà tot
’s ab ell. 18 E fugí Aram per
de Adoràzer que consumats éran per
1 E fou fet que Satenàs stech sobre
nats del poble: –[*] comptau
açò? Ni per què serà gran colpa en
Joab, e axí Joab, anà e comptà tot
de nostro Senyor, e ferí
percucient de Déu en lo terma de
donà nostro Senyor morteldat en
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Yrrael. Aquests foren fills de Jacob:
Yrrael com peccà en lo vot. 8 E lo fill de
Yrrael: –Si tu, Senyor, me beneeys e crexs
Yrrael, mas per ço com ensutzà lo lit de
Yrrael, foren Enach e Falum e Cerom e
Yrrael. 39 E son germà Ysay stave sobre la
Yrrael, axí com ho manà Moysès, missatge
Yrrael. 30 E los fills de Asser foren
Yrrael fou entre si aperentat axí com és
Yrrael e de Judà, e foren cativats en
Yrrael, e fugiren los homes de Yrrael per
Yrrael per los felisteus e caygueren morts
Yrrael devant ell. E [*] Déu te dix: “Tu
Yrrael, segons la paraule de Déu, per mà
Yrrael en Jerusalem, ço és, Gebús, car
Yrrael [*]. 11 [*] Jabusam, fill de
Yrrael. 15 E devallaren III dels XXX en lo
Yrrael, e foren de lur trip caps dels CC,
Yrrael. Encara tots aquells qui éran
Yrrael havían en cor de fer regnar David.
Yrrael. 13,Tit Capítol XIII 1 E aconcellà
Yrrael: –Si a nostro Senyor plau e a
Yrrael, e ab ells sían tots los sacerdots
Yrrael, de Sitoch [*] entrò a la intrade
Yrrael de Baleat a Cariacharim, qui és en
Yrrael tots jugaven devant nostro Senyor
Yrrael, car molt era levat en alt son
Yrrael, ajustaren-se tots e requeriren
Yrrael allà on jo he aperellat lo loch, 13
Yrrael muntave l’archa del testament de
Yrrael, de l’hom entrò a la fembra, una
Yrrael. 5 E Assap era lur cap, e Zacaries
Yrrael en testament de tostemps, 18 dient:
Yrrael del setgle [*] empertostemps.”» E
Yrrael. 41 [*] Eman e Gedif e als altres
Yrrael de terra de Egipte entrò al die de
Yrrael commaní a tots los jutges d’Irrael
Yrrael? No ha nenguna gent en la terra que
Yrrael per ésser ton poble empertostemps.
Yrrael, e féu juý e justícia a tot son
Yrrael e passà Jordà, [*] e aperallà’s
Yrrael. E matà David dels fills d’Aram
Yrrael; féran pau ab David e servirenYrrael e temptà David que comptàs lo
Yrrael, de Berzabe entrò a Dan, e aportau
Yrrael? 4 E la peraula del rey era fort
Yrrael, e vench [*], 5 a David, e donàYrrael. 8 E dix David a nostro Senyor Déu:
Yrrael. Ara, donchs, digues què respondré
Yrrael e cayguéran de Yrrael LXX M hòmens.
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1Par 21,14 morteldat en Yrrael e cayguéran de Yrrael LXX M hòmens. 15 E tramès Déu l’
1Par 22,1
açò sia l’altar de l’holocaust de Yrrael. 2 E manà David que hom ajustàs
1Par 22,2
tots los palegrins de la terra de Yrrael, que fossen pichapedrés, que
1Par 22,9
nom Salamó. Pau e repòs donaré a Yrrael en tots sos dies. 10 Ell bestirà
1Par 22,10
e endressaré lo ceu regne sobre Yrrael per tostemps.” 11 Donchs ara, mon
1Par 22,12 Déu seny e discreció en regir sobre Yrrael e que guarts la lig de nostro
1Par 22,13
que comanà Déu a Moysès sobre Yrrael. Sforse’t e conforte’t, e no·t
1Par 22,17 E manà David a tots los prínceps de Yrrael que ajudassen a Salamó [*], dient:
1Par 23,1
e féu regnar son fill Salamó sobre Yrrael, 2 e ajustà tots los prínceps d’
1Par 24,19 havia manat nostro Senyor Déu de Yrrael. 20 E los fills de Leví, los
1Par 26,29
sos fills, a la obre defora sobre Yrrael, e los vaguers e los jutges. 30 [*]
1Par 26,30 host, e éran M DCC sobre la [*] de Yrrael ultre Jordà, devés ponent, ab tota
1Par 27,16
éran regidors sobre los trips de Yrrael éran aquests: sobre lo trip de
1Par 27,22
foren los prínceps de cade trip de Yrrael. 23 E David no féu comptar lo trip
1Par 27,23 car nostro Senyor dix: «Jo crexaré Yrrael axí com las stelas del cel.» 24 E
1Par 27,24
car entretant fou la ira de Déu en Yrrael e no pujà lo nombre de las paraules
1Par 28,4
pare per ésser rey sobre la casa de Yrrael empertostemps, car Judà ha alegit
1Par 28,4
volch a mi fer rey e regnar sobre Yrrael. 5 [*] 6 E dix Déu a mi: “Salamó,
1Par 28,8
vuy.” 8 »E ara, en presència de tot Yrrael e de tota la congregació de nostro
1Par 29,10
–Beneÿt sias tu, Senyor, Déu de Yrrael, nostro pare per totstemps. 11 A
1Par 29,21
abeuratge, e secrificis molt a tot Yrrael. 22 E menjaren e baguéran devant
1Par 29,23
e obeyí e beneyí a ell tot Yrrael. 24 E tots los prínceps e vessalls,
1Par 29,25
levà en alt Salamó a ulls de tot Yrrael e donà sobra ell honor del regne
1Par 29,25 honor del regne que [*] hach [*] en Yrrael. 26 E David, fill de Jassè, regnà
1Par 29,26
fill de Jassè, regnà sobre tot Yrrael 27 [*] XXXX anys: en Hebron ne
1Par 29,30
que passaren sobre ell e sobre Yrrael e sobre los regnes de la terra de
1Par 29,30
e sobre los regnes de la terra de Yrrael. Expl Ací acaba lo Primer libre del
1Par 27,17 de Mahachà; 17 e del trip de Leví, Ysabies, fill de Camiel; fill de Naton,
1Par 12,32
fer-lo regnar. 32 E dels fills de Ysacar, sabents ciència, per ço que
1Par 27,18
germans de David; e del trip de Ysacar, Ambrí, fill de Micael; 19 e del
1Par 1,28
28 E los fills de Abraam foren Ysach e Ysmael. 29 Aquestas són les
1Par 1,34
de Abraam. 34 E Abraam engendrà Ysach. E los fills de Ysach foren Ysaú
1Par 1,34
engendrà Ysach. E los fills de Ysach foren Ysaú [*]. 35 [*] Elifans e
1Par 29,18 a tu. 18 Senyor Déu de Abraam e de Ysach e de Jacob, nostros pares, que
1Par 2,1
Jacob: Rubèn, Simeon, Leví, Judà, Ysachar, Zabulon, 2 Dan, Josep, Benjamín,
1Par 6,72
e lurs axides. 72 E del trip de Ysachar hagueren Jeades e Jadebrot, [*] 73
1Par 7,1
7,Tit Capítol VII 1 E los fills de Ysachar foren Tolà e Jonà e Jasip e
1Par 7,5
E los germans de tot lo linatge de Ysachar éran hòmens forts de guerra, e
1Par 12,40
aquells qui éran prop, axí com Ysachar e Zabulon i Naptalim, hi portaven
1Par 26,5
lo quint, 5 e Amiel lo sizè, e Ysamar lo setè, e Paultay lo vuytè; car
1Par 1,34
Ysach. E los fills de Ysach foren Ysaú [*]. 35 [*] Elifans e Reuel e Gebús e
1Par 6,2
2 E los fills de Gad foren Abram e Ysay e Ebron e Biziel. 3 E los fills de
1Par 6,18
Gat, segons dit és, foren Abram e Ysay e Ebron e Biziel. 19 E los fills de
1Par 6,39
fill de Yrrael. 39 E son germà Ysay stave sobre la part dreta. E aquell
1Par 10,14
e girà lo regne a David, fill de Ysay. 11,Tit Capítol XI 1 Ajustaren-se
1Par 3,21
fills de Anemies foren Peleties, e Ysaÿes fou son germà, e son fill fou [*]
1Par 6,30
30 [*] e Alegràs de aquell, e Ysaÿes de aquell. 31 E aquests són tots
1Par 7,3
foren Michael e Obedià e Joel e Ysaÿes, foren IIII caps. 4 E allí ells
1Par 25,15
XII; 15 e la vuytena sort axí a Ysaÿes e a sos fills e a sos germans, e
1Par 26,14
Caech la primera sort a sol ixent a Ysaÿes [*] fou fill de aquest [*]. 15-16
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1Par 4,17
E consabé Miruan e Ydeymay e
1Par 7,10
e Bud e Canaan e Caran e Arcís e
1Par 2,49
49 lo qual engendrà Sàach, pare de
1Par 1,28 E los fills de Abraam foren Ysach e
1Par 1,29
Lo primer nat de Abraam fou
1Par 1,29 Abraam fou Ysmael; lo primer nat de
1Par 1,31
e Quèdema. Aquests foren fills de
1Par 8,38 havían nom axí: Miraquem e Brucú e
1Par 9,44
nom axí: Azarifan e Burtú e
1Par 2,17
e lo pare de Amassà fou Guèter
1Par 27,30 30 E sobre los camells era Umil lo
1Par 8,18
e Malsulam e Ysquí e Èber 18 e
1Par Prol,92 meus»; e faré açò segons que diu
1Par 7,18
germana, la Malquetana, engendrà
1Par 8,16
e Rarat e Àchder. 16 E Michdol e
1Par 8,17 Addià. 17 E Sabadies e Malsulam e
1Par 10,7
7 E, com vaeren tots los hòmens de
1Par 2,53
axiren dels serjatans e aquell fou
1Par 4,17 Miruan e Ydeymay e Ysbè, pare de
1Par 7,30
E los fills de Asser foren Jannà e
1Par 4,3
són los fills de Etam: Gezrael e
1Par 14,4
4 los quals havían nom axí: Simà e
1Par 26,7 Azamaÿas Atem e Rafael e Obetel e
1Par 5,13
VII, ço és, Michael e Massulam e
1Par 2,48 que hach nom Michalí, infantà a ell
1Par 2,1 Rubèn, Simeon, Leví, Judà, Ysachar,
1Par 6,63
linatge haguéran del trip de [*]
1Par 6,77
de Merarí haguéran del trip de
1Par 12,40
qui éran prop, axí com Ysachar e
1Par 27,19
fill de Micael; 19 e del trip de
1Par 12,33
ab ells tots lurs germans. 33 E de
1Par 24,11
e la novena a Jasua, e la deena a
1Par 15,20
d’aram per mils cantar, 20 e
1Par 15,24
e Josofat e Natanael e Masay e
1Par 16,5
de Yrrael. 5 E Assap era lur cap, e
1Par 24,25
Michà, Jazies, e lo fill de Jazies,
1Par 27,21
qui era en Galaad, Ydó, fill de
1Par 5,7
generacions, fou lur cap Joel e
1Par 9,37
e l’altre, Achió, e l’altre,
1Par 12,5
5 Eluzai e Geremot e Belay e
1Par 7,24
son alberch, 24 e sa filla hach nom
1Par 6,69
ab sos deports [*], 68 [*] 69 e
1Par 5,8
8 E Babel, fill de Assan, fill de
1Par 7,37
e Berí e Jambre 37 e Bèsser [*] e
1Par 26,6
car Déu lo havia beneÿt. 6 E a
1Par 7,19
e Amaalà. 19 E foren los fills de
1Par 11,27
fill de son oncle, de Belom, 27 e
1Par 15,18
18 e sos germans [*] e Jachzael e
1Par 25,18
XII; 18 e la onzena sort axí a
1Par 2,4
-lo. 4 E Tamar li infantà Fares e
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Ysbè, pare de Ystemó. 18 E sa muller la
Ysera: 11 tots aquests foren fills de
Ysmaach, e Menessanà, pare de Mabenà e
Ysmael. 29 Aquestas són les generacions:
Ysmael; lo primer nat de Ysmael hach nom
Ysmael hach nom Nabayot, e l’altre Cadar
Ysmael. 32 E los fills que engendrà
Ysmael e Azaries e Abdies e Amon. Tots
Ysmael e Azaricham e Obedies e Anahan.
ysmaelita. 18 Camel, fill de Srom,
ysmaleÿta. E sobre las someras era
Ysmarar e Jazalies e Joadab foren fills de
Ysmeu: «Si las orrellas dels altres són
Ysoda e Abiàzer e Amaalà. 19 E foren los
Yspà foren fills de Addià. 17 E Sabadies e
Ysquí e Èber 18 e Ysmarar e Jazalies e
Ysrael que éran en lo pla que mort era
ysraelita. 54 E los fills de Samet foren
Ystemó. 18 E sa muller la judaycha infantà
Ysuà e Hizín e Barià, e Sàrraa era lur
Ysupnà e Gerbàs, e lo nom de la altre
Zabal e Vetan e Salamó 5 e Hibear e Elisua
Zabat; e sos germans éran hòmens d’host,
Zabe e Zoray e Joachan e Siza e Àber. 14
Zàbet e Tiranó, 49 lo qual engendrà Sàach,
Zabulon, 2 Dan, Josep, Benjamín, Naptalim,
Zabulon XII ciutats e lurs deports. 64 [*]
Zabulon Timono e Tabor e lurs axides. 78 E
Zabulon i Naptalim, hi portaven pa amb
Zabulon, Ismaÿas, fill de Abadies; e del
Zabulont axint [*] armats a batalla foren
Zacarias, 12 e la onzena a Eliesip e
Zacaries e Aziel [*] e Gumir e Eliab e
Zacaries e Beniaes e Alètzar, qui éran
Zacaries lo segon, e Joel lo terç, e
Zacaries. 26 E los fills de Merarí, Maalí
Zacaries; e del trip de Benjamín, Jaziel,
Zacharies. 8 E Babel, fill de Assan, fill
Zacharies, e l’altre, Machabot. 38 [*] 39
Zafaries lo arapita, 6 e Alcanà e Gezies e
Zalaraalenzar, la qual bestí Becaron, lo
Zalon e Gariamon ab sos deports. 70 Del
Zama, fill de Joel, aquell habitave en
Zaman e Sazà e Jatran e Verà. 38 E los
Zamaÿas, son fill, nasquéran fills que
Zamidà Acaam e Cenízem e Alaquí e Binan.
Zamot arrorita e [*] lo falonita, 28 e
Zanutamot e Jacchiel e Gomir e Eliab e
Zarael e a sos fills e a sos germans, e
Zàram. E foren los fills de Judà cinc. 5 E
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1Par 2,6
foren Srom e Mul. 6 E los fills de
1Par 9,6
primer nat, e sos fills. 6 [*] de
1Par 9,21
e nostro Senyor era ab ell. 21 E
1Par 7,32
32 E Èber engendrà Lafalet e
1Par 8,13
[*] Elad e ses viletas. 13 E Barà e
1Par 5,13 ço és, Michael e Massulam e Zabe e
1Par 24,20
los romasos: dels fills de Ambran,
1Par 24,20
de Ambran, Zubael, e los fills de
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Zàram foren [*]. 7 [*] Achor, aquell que
Zàram, Gesrael e sos germans, e foren DC
Zaries, fill de Mensalmes, fou porter de
Zómer e Atan e Suà, lur germana. 33 E los
Zómer foren caps de lurs pares e dels
Zoray e Joachan e Siza e Àber. 14 Aquests
Zubael, e los fills de Zubael, Jaadies. 21
Zubael, Jaadies. 21 E Arabies e [*]:
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